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 هوا (نيكح ءالئملع)

الراّتخا امه امالسالارفنو ناخيضاق نَءرحملا فو يلب زهدي نم.داقت | :ء
 | هيلع هلوقل ل ضفأا.شامملا ن

 أةدحاولاق م رحم تانسحامو لبق مزحلا تان سح نم ةنسح ةوطخ لكب هل تدنك امشام ج نم السلا |

 ايثامجلا ناككلذكن كروت هتقفر ل داسف هقلخن يد هنالاسسشام جحا ةفبنحوأ رك او ةثاعبس

 رذاذ اقد ل فال ىنسوب ىأ دنع مالرسالا عت طقس روذنملاا(ةقت) ىدنجربلا نعىوج لضفأ

 هملا فرصتي هرذن نالرذنلابهمزتلا|م هنع اطقتسو مالس الاخ نع ناكح اأو جمن ِح نكيرلو ا

 اهلق ع اذك هنس عج نارذن نمواعوطت عقوالاور ذنلا نعم نيمعت نمدالف ج مثرذن مت جدق ناكناو

 (حاىنملا بص فيكلقنافهلوق) ىيز عصالاوهو (هنيب ن مل .ةو هلوق )د هافالحن فسوو أد نعزاح
طلا سةنو (حاريقفلا ىللاانلق هلوق) لاؤسلادربالف ىثملا فصلا لد ىشملا مزتلا مهنا بقعت

 فاو

 ولو هلوت) رعاضدأ سنجلا نموهف بجاو ةعج ا ىلا ىجسااواضد ارصخ ا ىلعىثلا بوجوانمدقواضيأ

 مدعدنع كلا معيلورفز فالح ىلاةراشالا نذالايدسقتتلا:دئافف 'رهىلوملان ذاب (ةمرهم ةمأ ىرتشا

 | الالدساىوجلا هركذام فال وهو ىزارتحا الق افا نذالايدسقتل هاذه ىلعف تلق نافىلوالا.نذالا

 | تمرحأ ةيراحى ريشا نثملالوق دنع اق ثح قاسفتاالىزارتحا دمة نذالان ا ىضتقباميرردلا فام

 ندرردلاىهركذامى عركعي تاق ىبهتن ا ةمرعم نواكتال هنود, تمرحاول ت>اهالوم نذابىأ نذالاب

 | مارحالا*اقبل هبلا جانا نذالان اس ىجلي زلا نعى أبسام ةمرهع نوكتال هنذا نودد تمرحأ اذااها

 | ةمر-<عنوكتال هنودد تمرحاول هإوق نارك ذةيلالمنرشلاف تأر مثلا هنذاريغزوح هنافءادتياللال

 هيلا اتساغان ذالانانمىاكلا ناكل دتساوا1ن ذأ, لولو ةمرحم نوكحت ابنا تاوصل اوووس

 روطتل هاوق) ىللبزلانع ىف ساك (لفنلاجارةمرحم ةأرماك-نوأ هلوق) هرخآى لاءادنباللال مارحالاءاقبل

 | نالدركب الل بقو قيساكج ا ارااوهو ارمالا هظعت عاج اي ليلعقلا ةهاركة اور ىلع ننس (حناةراشثالا

 || ىلعو (اهلمل تهل سدلرفزلاقو هاوق) لببقتلاو سماك هتامدقم ضع ب ل, ةقيقح هر نوكدآل لدلختلا

 حصص اهمارحان الوق. وه هل اقالح اهللك نا جوزلاف تح و رب م لغن عحتمرحا اذاةرحلا فال اذه

 ىلوملا نذا, تجوزئاذا ةمالا قاكمالطسي ناامس سلف قهيفىلوثلالو حبو زلل سل لاح ف مزإو

  ى راشملااذكفاهالحن اعئامللناكدقو عاملا ماقم ماى رتشملاناانأو هلطس نأ ىرتشلب سلف اهعارمت

 | كمىنءاقملاواهلل<نا هلو هنذاريغز وحيهناف ءادتباللال مارحالاءاقبل هملايا ةصامنانذالانألو

 | ءاقملانودعادتءالا ىف نذالاىلا فاتح هنافةمالا اكن فال هءفامهمذا ط رتشدف جو زلاو ىرتشملا

 ظ هركدهناالاءالع مارحالا ىو ىرتشملا اذكف هطسف عاملا نككالاذهلو امزال مو عاملا كلم ىقدحوازاف

 | بعلاباهدربال ليلخخلا هل ناكاذاففلخما مدعلم ركمالو ىرتشملا هكلعا ذك دعولا فاحت نم همفأل

 | ةمالا فال ةيتاكللا اذكواهعفانماهكلا عج رب ناهل سدل لغنلاجئايهتأرعال ن ذاولو حاكتلا فالخم

شا اذااعرف ر فالح دسقت تشو هدنعاهن ا .ثغنعاطونمتهنوكلاهدر هلرف :ردنعو يلب ز
 | اعرب غاهارت

 | وهو باوصال قفوملا ىلاءتو هنا هلياواض أرز دنع اهد ريال هي اعمل نابكح ول بح ةمرمعاهتا

 نجا ه.ععو هلا ىلعو دجحاندس ىلعوتنا لصو لبك ولا ينو ىبسح
| 
| 

 فراعملاة يعج هعذ ىل_عهعيط ناكحو حاكتلا ب مهلْوأ ىناشلاءزحماهملي ولوالاءزحلا ءانهملا
 ظ

 ظ نابعش لئاوأ ق هماقتواسهب ةصاخةعبطملا قةيرمممل

| 
ْ 
ٍ 
 ا

 يسبب سمع دم سس سس يييبُسسامسمااوا0ولا



 | فوقولامرحالو مداهسش (لسقت)
 | اودهشو(و) ىوخاةرمةفرعاوفقوو
 م- مدا لمقت 2 لبقت (المدعب) مهف ةوووت

 ن |!سا ةلاوانا ساق وقولازاحو

 ىضاقالىئش ةعالا سعت لاقزودال

 هروصلاى ةداهشلا هذه مهل نا

 الو ساتلا ٍجَمدق لوق.وىلوالا

 | جت هبفلي مل عتداهشيف قذر
 نم هللا ن »لا ةنعاز هنتفلاو هئتفلل

 لا ا ةروصواوظة.أ

 9 2 اىذ لاله اوأرم- - اودهشأ

 ه.فاوفقو ىذلا مولا ناك ة امل يف

 ديعلااواصاذامهنادعل !ىنطلغلاف

 لاو زادع كلزاولعف مهنا رهظو

 هذعو ند.علا قدغلانمنوحرذال

 م-مناهنعو امهمف نوجرذع مسبنا

 ردطفلا نود ا نوجردخ

 مهربي كلذنا يعصلافا -رذ1 ناو

 الماي ربةفرع ةمشعاودهش ناو
 م هرثكاو وأ سانلاعم فوقولا هنك<؛ و
 رجا كرتواو) ةداهمشلا هذه لقتال

 (ىناثل اموملاق) اهسر يأ (ىوالا

 ىرإاوداعأ هملاشلاو ىطدولا ىرو

 نيالا والا جربنا ( لكلا

 (طقف ىلوالا) ىير (وأ) درت ةياعر
 !ىجداسل الاقونيمقابلاةداعاربغ نمىأ

 موعلانديقتلاو لكلادعب )امزوسال
 أ قبال 5 نال قافت افاثلا

 نمو) 0 هرج ىمرالا 3

 ا < بكربال) مدقلا ىل اع

 لصالا قوامد قار | بكرولو ( نكرلل

 ْ ئدّدب لق مث ىذملاو بوكرلا نيبرمخ

 مر نمج نم يمان

 ناددحملاق ةقعلاىلاىورغلان وهو مع ىنعلاو ةمشعلاو لسقالاردقالرثك الا ةردقرتعلا اهو وأ :

 | هلعوهزح ل ةفر عمون لال ىلا ىأر نم فةو نكد ةو را مو سانلاو مامالا فو هود س انلا ىلع همتشا]

 ااواراعاوفةوولىت>داح“ الا لعف,ربتعب لو ردقلا موراص ةعام 4| قدح ىف 0 ١

 (نمحملا تف نملوالاءزجما) ه1

 ( هلق وقاعة روتن عرو بس رات متتاكلارخ ؟لئاسملا نمةقباسلا باوبالا ىنذشامرك ند مهتداع ترح

 ْ لبقت هلوذ) رهن هناك كلذ لكل معتسا ف نصملاو ىشوأ ة ةقرفتع ىرخاو روثتملاولؤالاك اهءاواف

 | لمق:الهلود) ىنبع ةفرع مونءادتشالا لو زين انآل#ا ىف نكمت كراد:لانالةداعالامبلعو (مهتداجش
 فوةول داو دوشول مهنا ىلاةراشاةرادهلا مالك ىف نا لاعاو دوومشال ىتحانا سس فوقولازاحو (مهتداهش 1

 ىلعف طرا رح اص كلذ. حرص دقو ةداوشلا لقت أمن ان فوتولان :ركماث د فوقولادعن ةفرع ةمشع

 | نا سايقلاو هلوق) ىدئجرلان نءىوجا<#هقالطا ىلعالمدءن و فذصملالوق نوكبر الاذهأ

 داش هذه نان اسدقءالاهح وامه ودةدابعن وكمالف ناكمو نام هزباصتخةدانع فرعهنال )رز وحال

 | صنلاب عوف دموهو نيب رح ةداعالابرمالا فور ذعتم كرادتلاو نكمريغاطخلان ءزارت>الاو قنلا ىلع

 | لبقةدابعلا نالو نكمكراد تا نالقيو رثلا مواوفقواذاام فال. هامتشالادنع هب تكد |بحوق :

 ضو نم هنا ل.ةالصأ مصت الابتقو لمق :دانعلاناهلوقو ىلا ىفعصت هدعبو الصأ مصنالا مو |

 رهطظلا تةووهدثمورصعلاتقؤ نا لاق. نان كك هنا سمج او ةقرع موبرهظل |تقوىف رصءلازاوح ا

 نااركذو فارلان ءريغصلا عماجلا ىف ىطوسلاو , (مئاهنتفلاو هلوق) ىدنجرملا نءئىوج : ةفينح ىنأ نعوة حلا ىذ نمرشاعلا

 هلوق) اننش طاطا ذكمدعنامهملع لددسلا: الصف ىأ (ديعلاىفهلوق )ىوج ثيدح سبل هناةمعت

 هنعو هلوق) ةنسلاتناف ىصضالا فو تقولا تاف رطفلا هنال (نيديعلاف دغلا نم نوجرذال

 رطفلاف نوجرذيالو هتقوءاةدل(ىصضالا ىف نوجرذت مهنأ هنعو هلوق) ليزر ذعلل (اميرف نوجرخص مهنا
 قيرطل فاوننوبلاداهروس ا هك ادار انلا عم فودولا هنكعالو هلوق) ىايز هناوفل 5

 ناكحنانعساتلاو هموملااذهو هلا ىذلالهاني را اماولا 5 ةفرع موب شح تافرعاو قد تالق

 لاوزلادع دغلا نهنوفقرو ةداهسشلا هله عمسنال سانلارثكا عملبللا ةمقب ق فوتولا قولي المامالا

 | فودولا قدمي ناك ناو مهسنالف تقولا دعي ١ أودعت مهناكفوقولارذ- دقو اود_مشاملم منال

 || ةردقلاو لعلا عم فوقولا كرت هال لا تانالاو زاحفقو ناف ةفعضلا ىدلتال نكلو سانلارثكأ عم

 | نور طغت مون يرطفو نوموصت مون موص مالسلا هيلع هلوقل عمدلل ةريعلان الا مهتاف سان ال |عماوفقرلو

 | ةرورعلا واو دومشولو (ةداهمشلا هذه ل. 2 :ال هلوق)ة ياهو ىلن ز نومك" موب تخأو نوفرعت موب مفر عو

 ١ ًالادماع 1 ا فاما ا اع ةفرع مون مويلا اذه نا

 || هنالملعئئالو (نيمقاملاةداعاربغنمىأ هلوق ردنونسملاىأ (بترتلل ةباعر هلوقإ) رهشايسانوأأ
 5 ا | هملعةنال (لكلاد ع ملامزوحال ىفاشلا !لاقو هلود) رهن سدترتلاريغ كرر لو هنقو ىفكورتملا قالت

 ْ )00 ةقالبر ة رحت لك نالنلو فاوطلا لية ىساذاائ راسن امورشمهريغ توكيالف اترعنافر العلا

 1 | هنال ىلا فال ىرراهابق نكم1 ناوةيرقرجفلا موناهدحو ةبقعلا ةرجناىرتالااهريغاملقاعتال

 ]| لع هاوقرودسقت )م 0 ىلبزلصالا دو+و لبةريتعب الق هنو دوهو فاوطلل عباتأ

 (.٠ ةياورقىثملا هلعسح ى أ(تكر ال لوقا فسزوأاومحى عبد مام ريغ ىلعناكامذاقافتامدقلا
 ش | لود هباسع مدلا نمهيلعبحلقالا ود 0 أوا قيرطلا لكىأ (ب 2 رواد هلو ةراغمخصلا مال

 ات اى مسالا يملا نمروامريبكتلا هجوودراغط وساملا لصال ايدارأ (مخلصالاف و

 اوراق يكرينأ و 1 اذه دعت نعهللانا لاق ىثعنارذن اولاق هلابام ل اقف نين“ |نيبىداج ١

 لاو |

 || هلانجو هحفىنع : لعن نسما ناكوراض لك لعوال الأ لاق هاشملا مدق هللا نا ايش ام ظ

 |جأالنا ىلع قساك ةىث ىلعتفساناممرص فك, امد عد لاق هنا سابع نبأ نع ىورو لو الاه يمت

 داق



 (نيكح النه ىلع) هذه
 عتتمااذافهكل ءنعج رخال هسول !كلذأ هنيمعتب هنال .(هلبسعلاوهلوق) ةرهوجلا نع اننعش بعل
 ئنهمزابالف لا نمع تقلعت ةيرقلانال . (هر ف اعوطتولو هلوق) ىلن زدريغف هفرصدمف هؤرتم |
 نيعلا ىف ناك بجاولا نال ىرخ ادام همزا.الةصضالا لق تكلهف ةمحضالا ةاشريقفلا ى ا

 ةمذلا قبحاولا ناله ماقم ريغلا ةماقاهمزاب بطعف بحاو نعىدملاناكحا ذا ام الخ ةمذلا ىفال
 هلوق) ناكر بخ هنالران همف (اهوامت هنوك لاحهلوق)ة باغ هنع طقسال مرحلا ىفهحر لامو نمعلا نال |[
 نالوق.منديلابهعم ثعبب مالسلا هياعناك لاق هناةصسق نعىورامل .(همدي هلعن خمصو هرحت |
 الو تنأاهعطت الوارتفص هر برضا ا همدىف اهلعن سغا ما هرخن افانوههبلعتدشخن ئئارتمبطعأ

 باك قاذك مو هلع هللا ىلص وللا ل وبر ندي قثاس ناكو ىعازملا ةمجان نعوهلمموكَدقفر نمدحأ

 ىلااهمدقتي ناهرماوة ديد |ىلا هحوت نيح هب د_ه ىلع مالسلا هملع ىذا هلمعتسا دعس نا لاقو مهما ْج

 قاعم هلوانتي نذالا نال( ىنغهلك أ, لوهلوق) ةياغعاذولا ةخهيده ىلعاضي | هلمعتساو ةغيل “| ىذ
 عاسلل ارز كرب ن ان عىل واءارقفلا ىلع قدصتتلا ناال االصا كلذ لمق لحال نأ ىجن.ف هلحم ه غول:

 ارح م_هوكر بلاةيةيانععاسسلاهلك أتىذلانيتحتفب رزجلاو ىلب زدوصقم اوهو ب رقت عون همذو
 اذكو (ملاعوطتلاة ندي دلقتو هلوة) هلك اتىّدلا م كلا نتف عاسلار ز حاملارصتنعىفو مهولتقاذا ظ
 جراشلاب احيا نود دنعلا ب اميارهناامل عوطتلا مدى رجلا قهلخداو طبحلا ناك رذنلا مدداقي
 هلوق) رهن ةنسلا|ذكه مرح ثدح نذاسهعمهجوت ناو اهب ثعب ناهدلب نمابلعدالقلا عضودماةتلاو ْ

 لارتشالل طرتشب (ةقث) اهظفح اهمحاصاهعم نوك لب ةدسمنوك الاهمال (ةاثلادلةءالهنال
 ةرافكو راصحاود.صهازيو ةمعضاك قيساكة يوقلا تاهج تفل خا ناو ند رقتم لكلا نوك ةرقملا ف |

 : لو اناهتلارداون قده مرك ذاذك ل مق نمهلدلو نع ةقبقعو نارقو ةعتمو حوطتو مارحالا ىفهباصائش
 هناالا تلق عئادبلا فاذ كح زو نا ىتش و حيو زثلا ةفاضىهو ةعلولامهدحادارأ اذاامركذي
 هقيقعلا نماهامق مدلك سن ةمعضالا بوجو نأ نمهمدق اعهقيقعللادب رعمهد> |ناكولام لكش

 ةنسنوكت الف ةحامالا ىلاريش اذهو لعف.لءاشمل نمو لعفءاسث نم ةقمقعلا ف درك ذو ةريقعلاو
 تناك ةقيقعلا نال ههاركلاىلاربشد اذهوةيراحلا نءالو مال-غلان عقعبالو ريغصلا عماجلا قركذو

 ناكاذازوص نا ىتش عئادملا ف هلوقو نجح هشلا نءانخشةها اركلاالا قال لضفلا مس ىتموالضف
 سرخل او سرعلا ماعط ةعلولا لاق ثمح ةنسا منا ىلع صصنَتلا نم قتنملا فام هديؤد ةعاولادبرب مهدحا

 مداقلاماعطةعبقنلاو قاحلا ماءطةقيقعلاوءانملا ماعطةريك ولاو ناستخلا ماعطةيداملاو:دالولا ماعط|إ]
 ةاشرولو لوأ مالسسلا هيلع هلوقل ةنسس هناق سرعلا ماعطالا ةن-س تسلاهلكو ةبزعتلا ماعط ةهضولاو
 بح نال جرلل تشي وما حبذب واماعط مه عنص» وءاقدصالاو ءان رقالاو نا اريج اوعدينا ىِتْشو

 نانعضاقنءانضش لقنمم ها لكااءاص نكي ناواعدو باحااءاصناك ناو مث اووف لفل ناو
 د.صلاء از مهضعب ونارقلا ىدهمهضعب وةعتملاى دهممضعب وةحالاءاكرثلا ضعب ىوفاذا هنأ

 رداونلا ف د# نعو ةياورلارهاظ ىف لكلا نعزاح كلذ هماعف هلدلودلو ةدالول ةققعلا مدمهضعل و

 لكواغل تع ناك ناذد> او سنج نم لكلا نوكمن ا لضفالا لاق هناىلامالا ف فسوب أ نعو كلذك
 نافررقل افالتح ادنع كارتشالا ىأ كلذ ءركا لاق هنا ةفشح ىنأ نعو زاحىلاعت هللا ىلا برق مدحاو

 ةقيقعلامدنا,ناذهضاقىأ حرص د قفانذعش لاق ىرتنا احن لكلا نوكم و زوجيالرةزياقو زاماولعفأ

 ريتعلا نا ملعاو ىسهتنا ةهورأ روت ْ
 تاكلي رمال سالاءا دب اقىلاعت هلل بحر مبذيهاش:

 هكح



 (نمءملا تف نملوالاءزحتا) 2

 م هيفي رعتلاىلاةجاحالف رحفلا موي لق هحبد زويةرافكلا مدنالو ىلا ز ركشلامد الخ ةباذحلا

 هف) ىوجركذه ىدهلا ناريك ذتلا باوصلاو حسألا فاذك ( تافرعملااهب بهذي نا هلود)
 هلوق) زاوجما ةفص قبتالبوجولاىنتنا اذاهنا كاردّتسالا هو( نسح ةعّملاىده فد رعت كلو
 هندب مسقد ن أو هند ىلع موقد نااءلعرمأ مالسلا هماع هنا ىو رامهبق نصالاو (هنمرازحماأ طلو

 هنالوةباعراز ازجلا لع ءاركييجلا مد ةرازماواشسش ا مترازح قىطءالو !ذالجواهدول>واهمو ل اهلك
 طرشربغ نماهنم هي هبرح اءاطعاناو معللامدصقل لكل از والذ ابمفهلكي رمق 20 :ارخم هءاطعا طرشاذا

 هنالعاو زاحاهداوأ اه نم ْئذ هيلع قدصت ناو ة-ضواءموأ مدل الإ قالت اهزال هنعك ميذلال ف 9

 ىدملا ىأ هلوق لاقف ىو بتكا ملعو ىدهحلاىأ هلالك قدصتي وهلوة دعب مسالا ضعي ىف عقو
 هلوقلةماق (ر علا لبالا فلضفالاهلوق) اهعنن لج عسج محئارسكم لالحماو للم ةاشلا ناءرهاظ
 هلوقل اهعاهتادعب ىأ (ميذلانغلاو رقملا قوهلوق) 20008 اوك ا زيوتس تن و اذاذ ىلاعت

 هيدق (ميذلا نع ناك نادهلوق) اعدك ناكو مظع مي ذر ءانيدفو ىلاعت هلوقو ه هرغب اوك ذن نا ىلا د

 نر 5 هنال ايو دمة لك هنال ناكلا ةماوتز وحب و اها كوع لو هتسالانأك نادنال

 رهن هيلع لمحالاذكو هتمرحب طاق ىقحرص رصوالوأ هنم لكالا هلزاحءاوس (همكربالو هلوق ) هنمءاشتبف

 هل ةناها ىركح زايرالو هتفنلا فانغي أ هنبع نماثنش فرص ناىئش الفاصلاخ هل هلعج هنال

 نامضهيلعف تصقنفامكرنافةي الا هللارثاعش مطب نمو ىلاعت لاق هتلارئاعس كلاهظعت هبكر الذ
 ىبب زلم اهغولب ىاعمءاتغالل هرعافتنالاز وج نالءانغالا نودهارقفلا عمم قدصت 5 معا قف

 ل اذامل افالحت ىلالمنريثلاو ىسدقملا حرص هيو هر ورضالن وك لا تصختن اولامل لماش هقالطاروهو

 هس ءلع ن ناعمال هناف ةرورضلهب وكر بتصقتنان ا اهنا مهمالكر ,هاظ نا نم روتلا3 هعبتو رلا ىف

 فو هرعملا اهمكرأن ئسلا باحا ثد هع ورضا[ بوك ل اهل زو هنا ىلعكل ذي همن (ةرو رضالب هلوق)
 لخا خلنا لف تامول هنأ لك دد ةرورمشللاهبعافتنالازاف هكللم ىلع ةمقاهاهغالوابملا تنحل اذا

 هنتمقتنا ادلع نامضلاب بوجو مدع ةرورضال ابي وكر زاو نممزلدالن كل ربااريه تناك
 هنعفتناو ةيلح نافانرك ذاملءامتغالا ع نمهريغالو هر عفتني نازوحالف ىدحلاءزسهنال (هيلالو هلوق (
 اهعم هحذوأ هرقدصت 1 ناو كوصرأ هربوبثالذ لعفولا5 ىدعتلادوجول هنهض ىنغل اىلا عفدوأ

 ناكلهقا راولام عل ىنغملا عفدوأ هنعفتنو هلوق فذحول نك 1 يلم زانركذ ادق قيقا
 وهوأ الما هنملك الاهاز وحاب دهن اك ءاوس هقالطا ىلع هنمل عافتنالاو هل- نم عنملا لهرظن اوىلو ا
 مالك نوه ىدنابل بنا دالة كاؤرش وهلوق) هنملك الاهلزوحالا ل ةبسنلاب

 سايقلان اكو ةمسقلا,هنعد طيح ا نءرمنلا ىف ( هتيقوأ هلع هلوق) ىوج مومعلا نم فنصملا
 101 رض قانن ءاعتتن نول تحت أري |حامصملا لاق (ر.كلاملوق ١ لئلا يهزم

 داضلارسك» (هعرضدلوق) ىبتتاعماهتفو ةمعلاداشلا ارسكب عن غانو هصنامىلشلا ن ,ءانخضش
 سسك انه نمةيانعلا درك ذام لاقي نا قد 2 راك ىدتلاك ف اطلا تال رشلاىأوهوةءاشا 1

 و رض ىلع عم هنا مهوق اضدأو اننعش طخ حفلا رهطمض تيأر دةفكلذكسدأو متفلا زاوج مدعمهو
 وهاماريسفت طصاالف نيبمد الاب صم ىدتل ناهمف (هيدنئأ هلوق) هم هلق حيرصسولفو سلقك

 باب قيقا لاف درابلا"املا فاقلابو نونلا مشب (حاقتلا هرتز ٠ ىوج متابملابصتخم

 (اهنل صامل ةلوق) ىحمت هدر داوعلا حقي ىذلايذعلاءاملا حاقالاو نونلا لصفو همهم 1

 هتقوال ذل لق ىأ (بيعتوأ هلوق) ملعب ابن ,هسطعةراغلا ىف (بطعناف هلوق) صاقت اللى

 بيعملاو هلع ذي ىتحهنعطةسالف ةمذلا ف بجاؤلان ال (هماقمدريغماقاهلوق) قب ..امكا

 كام اارسعم ناك اذااما اسوم ناك اذا ذهو ىى ارز : زاوملا عنءامسيع:لايدار 1انال كلذا دص 2
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 حاراناف فاوطلاو قاحلا قو ىأ (فودولادعب» طوو هأود) ىوهلا هعمتو لاكسلاهرك ذاك ثلاث

 ةاشلا ب هلق ناثهلق ناكولاعزارتحا ال فوقولا دعباعدسسقتلاو قاحلادعب ناكول:اشلا توجو
 عاباذاةيرقلانا قرفلاو نكح. الهغاس ولف مرح | غاب اذا ىتعي (عوطتلا ىده نملكؤب و هلوق)

 ىده نم هلو نورحبلا قلاقهمفاذن لك الاو قّدصتلاب غل ملاذ اهفواهوصح دعب لك الاو هقارالاب

 ىهت ايده ىع.سال لصبملاذا هنا ىوجادرك ذاك ةراشالا هج وو ىبوتن امرحاخلبهناهلل ةراشاغوطتلا

 'كلمولو (ماتارافكلا مدنملك الازوحالىأ هلو') راظن ةراشالا ىو رهنلا ق هلو طع سدف د لمحو

 عابولوالالاو هتهق نعض هي قّدصتلا بعام ناكن اف هكلبتسا نااما نيعونلا ىف هملع نامكال مذلادعب
 هن الدلو ة) ةسعقلاو نولان مرتك" الااقدصة,ناهيلع هلك اهل زوالام ناالانيعوتلا ف هعبب زاحمدللا
 مصو ب اجتسالا دقي هلقاو ريقفلا سناملا اوعطأو اهتم اولكذ اه ونجح ت.>واذاتىلاعتهلوقل (ىدعسم

 ةعتملامدنملكؤد ال ىفاشلالافو هلوق) ىجابز هقرع نم برشو هيده محن نملك مالسلاهماعدنا

 نه لك :وكح.ذ ناصة:امهعج ىثو دنع ل طف أ ةدح ىلع نيكسنلا نم لكءادأ نارمامل (نارقلاو

 راصفةد>او ةرفس ىننمةدانعلا نيد هع ةمن ىلءركش مد هنااناوةرافكلا مدكه نملك ادالفربج مدنيمدلا

 ةصضتالاكرهغلا موب صعق كن مد اهتالورعفلا 0 صدع تعلاةةضفو مهئفاوضقما مريقفلا

 نم سب هلانىذلا س"بلاو ىليز عمتلاود لضغ أر لا موب هدذو رحكلا موب ىلبق عوطتلا مدي ةزودتو

 هد.هدوأ اعاجازوحال هلق مذول ىتح ةثالسثلا مانالاوهو هتقوىأ (رخنلاموسبهلوق) رقفلاةّذش
 (ءاثتقو ىأ اء ادحلا ةمقب ب ذيو هلوق) رج امهدنع ةئسالو مدهمزامف مامالا دنع بحاولل كرات ناك

 (رمغلا موىفالازو عال ىفاشلا لاقو هلوق) رهن اهل.ةزوسالد < لاقوا .هدنءراصحالا مدكاذكو

 مدهنالن ارقلاو ةمتملا مد فالخي لضفأاسوب ليحمل ناك فريج مداهمنا|نلو نارقلاو ةعّملا مديارابتعا

 (ىفاشنا فال بئرتءالا ذه ىل_عف هلود) ىوجح د درفملاموملا هفاضاناراءةعاب ىنعم مدقت دقو

 ةيعكسلا غلانابدهىلاعت هلوقل (مرحلاب لكلا ص_خو هلوق) ىوج رخخلا مانايءامدلا هذه تءقوت ى رم هنال
 صتخاماهنم هجوأ ةعبرأ ىلعءامدلان ا ل-ءاو رهن مرح ادارملاو قيتعلا تح.لا ىلااهلحم مث ىلاسعت لاقو
 اهتموامهدنعراص>الامدو ىرودقل اهب اورىنعوطتلامدو نارقلاو ةمّملا مدوهو ناكملاو نامزلاب

 ارنمو لصالا ياو رف عوطتلا مدو هدنعر اصح الا مدو تابانجلا مدوهو نامزلا ندد ناكملاب صام

 امهدنعرودنلا مدوهو نامزلاءالد ناكملاب ص نعال اساممو هيدعشال اوهو ناكل نو دن املا, صدام

 هدنعراصح الا مدوهلوف نمدارلانأ همالكر هاظو ىاد زناك لاء نيعتي روذنلامدفسو ىأدتعو

 هددعقربعذلانوك. نا |مهالااولةزو الد لاو هلوق نمرهتلا نع قيسام فلاخيف مامالا هع ىأ
 ردابتملا فالخ ناكح ناو ف سو: ىنأو ماما امهدذعرام>الا مدو هلو ىنهمنشتل اريك نوكي وده

 طيض مهضع»ن ا لعاو ىوجرذ كا ىده ىو لاق: نا ىلوالا (رذالان دب ىوس هلوق) همزاكن م

 رحىفرح قلعت هيف (قدصتالاب مرح اريقفي صتنعالو هلوق)اهميكستب وخآض عن وةلمهملا لادا مضي ندبلا
 هل عقوام ىلع اذهو ىوجارارمءانمدقامملع هباوجوز والوقود حاو لماغب ىنعملاو ظؤالا ىدديم

 ىفاشلا لاقوهلوق) هركذامدربالف لا مرحلاريقف صةنعالو هلوق نم انت ىفام ىلعاماو هتضمن ىف

 نال (ىدهلابفيرعتلا بالو هلوق) ردلضفا مرح اءارقف ناالا لد زمهرب ع نسب ومهخلب قرذ الو

 هءسوم نال ةرافكملا مد رغسلا با طوهو رهن ىذال قرفلاو ةراغ مد ناك ن االركش مد ناك نا



 (نيدملا تأ نم لوالاءزحلا) ل

 00 اياهعلا ىف زاحامو هلود فذ :صاالديأوا لبق ىبت اا فاش 00 ميسلا سل

 اهلئسملاناونع نوكي نأ أ هناههحو لعلو قو ناك !ةناذن هاف اك اءاععلا ىف زاحام الاء ادا ىن

 ( قاسفتالارةمقل امزح اب دهرذنول هنأ ن نمقيساع تلفغاذه لوقأو ىو اورق و رهغ هع .ةمالكلااممأ

 ةراعتناكلف د هصضحالا : خئزدتالةمقلا نا عمن املس أ ةياورف هنيعولاذكوىدمنا نعملاذااعق|

 فذصملا م اللكى عدرب ناك او اذهو ةدرطمربغاهناف ةنادملا ةرابع فالذعةدرطماهنالن 0 عل

 مسالاراكح (ىناذك" (اءاهتلا ىف طرتشب اكملوق) مهفافاضقن نوكمالف س كعلا بس هناالااضنأ
 تقوثد>اذااما اهدهذ لبق ادوجوم بنعلا ناك اذا (ادو وعلاك هلود ) . ىوج طرتش :ام لكما صو

 اذكو 02 قدوس تلال هنعزارتد الا ندعالاهاذهنال اناس سار وح هناق اهحذ

 نم لكلا نوكو برقتلا ةهج تفلتدنان او نيبر تم لكلا نوكطرش ةندسلاق كارتشالازوح
 ب هش نأ وانالمم+_ةعللةندي ىرتشا نايءارسشلا تفو كارتشالا ىوناذا اذهو بحادحاو سنج

 لطم الاوهو ءادابالا ىفاءماهورتش وأ ىدهلا اووذيو ةدساف ريش ,مىدهلاةينريغباممرتشو أ ةئ 7

 ة.حاو تراصاهلك اهنالاعمبر يصب هنالابسذ ارتشالا هل هل سدل ةكرشلا ةينرب ءنم ىدهلل اهارتشا اذااماو

 هيدي ىف هقس كاش! د ولع 2لاقثيحرردلا ف :|1فلاعوهورحهباحايدازامو عرشلا ب اساباهضم»

 هجواهع.ب زوحالف ةيرقللا هّذعأ هنالرفز لودوهو زوال سا لا قواناس» | ه.عض الل هررشم

 ءارشلا لمق ذا تالا نوك ليوا ده ىل هج اتا ثيفعارمت *لاتقو كر رشلاذىالدف هناناسسالا

 طرتش .الدباةفلاخغاهجوو ىببتناةبرقلا ىفعوجرلاةروصنعورفز فالخ ىأ فالخ ان ءدعتنوكل

 هال كارتشالا ةمنالباهارتشا هنارردلا ىنهرك دام لصاحو بكت اوه ناك اوءارشلا 6-5205 :ا|هج

 نوكحبالنا طورششلا نم قب هنا عاد ىفاولا درك ذاكس مقالا فلام نكمل كارتشالا ةينىلعاهارتشاول
 مصو هلوق نمرردلان نءقسامنااضنأ ملسعاو رددلا ف ءيلعصن عبس ملقأ ةعبسلا ءاكرشل ادحال
 نالعاو ىعتتملاسال ام ءدحاولاكل ذ ناك اذاام لعل و هد الل ةبرمثم ند ىف. همس كارشادح ول

 لا انانشلاب طا اول ثمحاهظعانرع# ناك اذارمشا همس هلة اش ةعذجتاو هعدس نم لضفا نأضلا نه ىنثلا

 تيدا اه نال دللاو ةعقل |ىفابوتسا اذارقملا نماذكو رك ذإ!نم لضفأ ل .الا نم ىثنالاو نهب همتشال
 اذاةرقملا رتل املا او اصمت أ او - ومناكاذانأضلان دانكو لضفازعلات هك دلاو |

 ةرقملاو لضفأ ةرقملا عمقا 0 لا عبس ناكن اف ببط امأ ةاشلا م نال مدنلاو ةعقلا اي انوتسا
 0 | لضفاو ناخيضاه نعاندم ه ةرش ب نم لضفأ اش شا عسد دو ةهق ابونا اذاءأسم ا فلسا

 نكمل عئادملا نع ةيلاليرمث ضرسالا ملمالاو نرقلا مانعلا نرقالاواةوجوم نرقا لمأ اشدكن وكم نأ
 ريكجا|صاسلاو ضاس , وداوسهمق ىدلاوه ةلمهملاب طمالا هصن مرح نبال ىرابلاهتف نءاننمش لقت

 لاقي ودوست اقءط هؤوصللخ ىف ىذلا ضب الاوه ىاط#ادازو ىءجالا ل وةوهوريغالاوه لابو
 هولعب  ىذلا ليقو ةمصضالا ف ضال لض#: ىفةيعفاشلا كد هنو ار ءالا نباهلاق صل اخملاضسالا

 هنموده عض تاومناىأدا اوسى رب وداوس قىثع وداوش قلك اع

 ناديرت ملا داوسفأطب امنوق اطل ا لاقو ةمئاعْيهدح قاسامدع» لاق مثنطس أ ثاذاد عامود داو
 نم "ا [ضسأ هند ما قدوس ههحو قوم ك3 .عهظجالع اناغا انو كورملا عضومو هقالطا

 ضيسالاز تر ءاف قافتالاةيعفاشلا هدو هلوقىف ةيعضالايرخ نبا دسقت نارهاظلاو انحش طدع

 رذن نم ن ادربالف جاى ةمدلاهمف بجو (ئث لك ىف ذوحت هلوق ) مهدنعاض أارادملاف لضفالاوه

 رجسلاوعوطتلال لإ ركلإو ةيتلائدهر ما (اهريعو هلوق ١ رهتةاشلاهنزحالاروزس وأ ةندن

 00 ظاغأ ةيانملانالءاسعنوأ اضئاحوأ .(| انج نكرلا فاوطفالاهلوق) .ىوج
 وم أال اردلا ىفاكةرانحلا يقم سافنلاو ضيحلاو ربك الاو رخمالا نب تواغللاراهظا ةندنلاب
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 اهرسكو لادلاناكسا.ىدخلان العا (ةيده عج هلوق) انمعشم را ىلاءادهاربغنمايده ىمسنالا|
 أ قاما ع. هنهوانضث طضاذ كح نادهدف ناتغل ةيناثلا فاهديدشتو ىلوالا قهاسلا ف فذ عما
 عيد وهلوق) كلذكس دلو لالا هولا نيعت مهوب هنال ةيدجو ىدعك هلوق لعحراكاراصتق |
 تايدجوىدج عج او ناد جامهو لحرلاو برمسلا ىتفد تدوش# ئث ىهو لادلا نيكستي|

 هلوق) ىايزتاثىدهلانمرستامسابعزبالوقل (ةاشءاندا هلوق) حامعتلا ن ءىوج كير متلاب
 ةسنلاب ىلعالانمرقملا نانمحراشلاهرك ذاملاقيدقو طسورقبلانأر لاف (رقب و لبا هالعاو
 ]حراشلا» رك ذام قانبال طسو رقملا نان هرهجلا قدرك ذامذ نمو طسو ل» اللةسنلاب هنا ىفانيالفةاشنل

 وهو ةلالدوأ احرص هلع ايده نوكي عنلا نهدحاولا محرحيبلا ىف لاق( منعو رق.ولباوهوهلوق) ربدتف
 ىةكمىلا ةندملا قوسن الافرع ةتباث ىدحلا ة.ننالاناسكتساون.1 ناو ةكمىلا ةندب قوس وأ ة.كلاباما
 هناىفدالاناسدافاو قوسلا درحالد.لقتلا دعب قوسلاادارملاوةراحتلاو نوكرلل ال ىدهلل نوكم فرعلا
 همد قاربامم ناك ناقه مْزلاًءدشنءع ناو للفالا امن اله اث همزاد هناف هل ةمنالو ىدها نا ىلع هللل اقول
 هنجوأ امو هللا باحتاب ريتعمدعل |تاحي ا نال هتعَقن ىدب نأز وك نامل ىتاةياو رف ناياور هيف
 هلثمىدب ناهأزحأ صفح ىناةداور قودسعلا هرج وااماذكف ةعلابى دأب دمصلا«از- ىف ىلاسعت هللا
 هلئمالو ىا هتعق ىدب نازوعال ةعامسنءاهباو رفوربنلا فاك ةعقلا هئزحتالو نعت هانعم ىف هنال
 ىده ىنكقدصتلا ىلع راصتق الاز وحالذ قدصتلاو ةقارالا نرش بجو أ هنألر غلا ىف هنع مصفا اك
 بجو اامرذانلا اهو ماعطال اوهوهريغبجوا ىدملا بجوأ م هنالدصلا: از قالي نارقلاو عاملا
 ةياقر ىلع هنال صفح ىنا هيأو ر ىل-ع ىتعبز اح حذو هلم كك ىرتشاف هتعقب ثعد ولونيعتف ىدملاالا

 نكلذ عقلا زوح هنالىلوالا نوك. لئلا زاوؤ ناجل سىنأةياور لءامأو ربل او اكز وحالة عاصم نبا
 نمدارملان وكر ن الغ ىأ ىبتن|ناعلس ىنأ ةياور لب وأت اذه نوكي نا لكم احلا لاقرعملا ىفلاق
 فالخلا عفت ريلاه>الا اذهىلءو ةعقلا,قّدصتلاال هحنذنف هاما ىرتشم ناةمقلا ن املس بأ وت

 ةاشلا هذه ىدها نا ىلع هلل ل انولام همزااًمدُش نيعناو هلوق نمدارمامثضف> ىنأو ناعلس ىنأن مب

 نمديالوأ لثملا ءارغشا هزحي له هنا ىف فالتخالا لل دية اث ىدهأ نا ىلع هقكوقو ف مسامهيدرنلو
 لس لل ءارش نوكمال هنا عماقاسف:|هئزحت نا ىت ذب اطسوداش ىرتش او كل ذك نيكول هنالو هرذن منيع
 هتعش قدصتلانيعت اراةءولو زا هتعقب قدصتف قارمال ناكاذاهنا مالك الو رهنلا فلق هرذنام نيعأ
 مامالادنعئيث همزابول هلطسام هب قحلا ناقل طس ام ىدملا ظفار قلن لنا اذه ةكمريغ نمولوهارقفلا ىلع

 اراقعروذنملاناكولو ىأاراةعرلو هلوقو ىهتنامارحلا دج لا ىل وأ مرحنا ىلا ىده ةاشلا.ذههلوقك
 نايبلاةياغىفكميلعل ملدلا تلق طقفةنالثلا عاونالا نمنوكامناىدملا نا ىلع ليلدلاامتلق ناف

 دهم بهذم ىلع هنايب ةيعكلا غلاباب ده نم ل دعاوذهب كح منلا نم لتقام لم ءازفس ىلاسعت هلو
 لعش ىدملانال_عف:ةرقب ىثحولا راما ىفو ةندي ةماعلا ىفوةاش ىلا ف هدنعسم# هنالره اظ
 ةنديوأ ةرقيوأ ةاشدصلا ةعق غل.دام رهنال فسو: يبأو ةغنح ىأ بهذه ىلع اذكو ةئالشلا عاونالا
 ةمثمدلاة قار ايبرقتلل م .رحلاىلاىدبسامىدملا نالوة ثالث عاونالا نمهنا ىل_علدذ كلذ ىرتشدف
 قزاحامو هلوق) ىسبتن اعاونالاهذهءادهاناذهانمونىلا ماللا هءلع ىنل ارصع نمةداسعلا تردقو
 هنسمالا اوحذتال مالسلا هلع هلوقلزو تهناتناضلا ن مع ذجت الا لكسلا نم ىنثلاوهو 0 انقل

 لكلا نمىنئلاوهو لاس. نا: راعلا قحو ىتنعلا قاذكا ناضلا نمةعذجاوعذتت مسلع :رييعلا نأالا

 لاسقينأ ب ناضلا نم عذجلاالا لكلا نم حذجلاال هريدقتر رقم هنم ىنتت لا ناوأ ناضلا نم عذجلاو
 شخ 1 ليلدرلاجاتحنف اقلط مواز ا ىعدملاو هنسملا نعراسعالادذععذجاب ء ازالان|ثيدحلا عي رص
 ىعب سردلاءاندهش ىلع هتدروأ دقو ةعلاطملا تقول ساما هانم لاق ليلدلا ىلعةدانزلا مزابالاو
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 ظ (نيعملا تف نم لوألا ءزحنأ) قد

 نءضرفلا طوقس نافلعلا اهقب رطيتلارومالا نءاذ_هنا كشالو نايل لب نيسةءلادتفنال دحاولا

 لمعلاهقي رطام ف الذب ثلا ىلا يمحو هراعجس حلا ىلع هيدهمشب رأافاغشانعطقلادعب تما مذ

 هنععوطتف ا,ىدوارردلا فلات صووملاذاام ىلع لو ملا ثراولا عربتف هلوقو رهنأبلا جاتحال هناف

 ىصوأ اذاجمملادصنو ناخيضاقميرصهبو ثراولاوه عوطتملا ناكو لال لما ث هقالط ابوهو هزحل لج رز
 تاون هلفالاو تملا ض رق نعز وال ىأ ىسهتناز وحال ىنجالاواثراولا ه-ذععرمتف هلاعهنع عت ناب

 سدنعلا نع رح قافنالا باونوهو هدوصقم ل م< 1 هنال تنم ا نعز وحال هناف عجربال نا ىلع جولر
 أ هيلع عجربلال هسفن لام نمثراولاج أف هنع عج ناب ىصوأولو هنعءانمدق ام دعد ناضضاقىل قام هفل اختو
 تملا نعدريغج ااذاام نيبو هسفنب ثراولا جاذا ام نيد محلا ىنقرفد تف ىووتنا مالسالا هح نعت مال اح

 تغلفءادالادعدالا لصحالريغلل باول لعج نارمامل ( لا نيف هلوق) ةماالمنرعث قرفلا هجو رك ذي لو
 احاحنوكمالدرمأر يغب هريغنعج نم نال ( عصلوق) انتهش*ا دالا لبقريغلا ةمن تغلف ىأرهن هلدق هنن
 3 لصا هل تبي نينثا نعنوكس:الةدحاولا ةحمانال اوغلامهنعهتسسو هل هحباوثالعاحنوك لد هزنع

 لكلا ةح عانقت هيرومأملا نال لاب رمأ اذا كل ذك "الو امهنوا امهدس>ال هلع نا هلف باول بنسوهو
 ىخكسموهو ىد.عتلل امهلام نم قفنأ ن ااه ةسقفنلا نهضيف فلاخ دةفامينعمرحأ اذاف امهنمد->او
 ماللا هيلع هلوقوراربالا عم ةماسقلا موب ثعبام رغم امونع ىضقوا هيونأ نعج نم مالسلا هيلع هلو
 نعل جرلاجاذامالسلا هياعهلوقو عحرمشع لضف هل ناكو هتح هنع ىذق دف ههاو | هسبأ نعج نم

 لوصو امب:«ليقتلايدارملالعلو ىهلب زارب هنادنع بتكوامه>او راترشتساو امهنمو هنم لسقت هيدلاو
 نيبعتلاةىلاعت هللا نمي و هنددارمأ كلذ ناكف عربتم هنال (ملا فوقولا لق ناكءاوسهلوق) ام,ملا باوثلا
 هسفن ىلع قفني نأ هل اب رومأ لانا اعاو ىلحلا حرش ن عىوجءادتبالا ىف نيبعتل اكحهاهتنالاىف
 لضفامو هذهدءالامو هءوكرو هيانثو ةبارشو هماعط ىق ريتقتالو رب ذتريغ نم امآو انهاذ فو رعملاب

 هماعطيملا ادخأ وعدي نادل سدلو تمملاهندل ىدو أوأ ثراولا هن عرش نأ الا هيصووأ هتئرو ىلعءّدر
 اسبلت ديالو هثوضول ءاماسمبىرتش الو ربناندلابمهاردلا ف رصد الو ادحأ ضرقيالو هءقّرصتنالو
 نأالا قالحلا رح ىطءبالو مهقحتالو هنمئش ىوادترالو هب نه ديالو يارسلا نهداه ىرتشم الو ماجا
 ةكعةماقالا ىونولو هسفن مد_:عال ن مناك اذاالا هنم همدخ نم ىلع قفتسالو ثراولاوأ تيملاهل عسوب
 فون ىنأ د نعو رهاظا ارهو د دنع هةقفن دوعل داعاذامث تدملا لام نم هّمقفن تطقسامو» رة

 ةكمىف نطوتولو هعوجر فتم ا لامن مهتقفن تطةسهسفن ةجاحر فس ةريسمةكم نمديونولو دوعتال
 جرد ىت> ةداعلاردت اهبةماقالات ناك ناو قافت الادوعتالداعاذا م ركوألقهتقفن تطقس

 طقستال هتقفنفداتعلاردقلا اهم ماقأ نافةداب قد رطلاف لحداذا اذكو ةرورذال طقست الةلذاقلا
 ولذا هنعج وعن كله ىلع ةبق ا ةقفنلان اهمالاكىضتق او ىجاي زل ىفدماعو اهنميرخ ىت> تطقسالاو
 : ىخالاك كلذ نمئش طرتشد ل بئانلا كلم ى تلاد

 3 0 | لا اناكللا 1 م
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 نأ ىلوالاو رهنءرغأ كلذ ةفرعم عرق ةرانجاو دصلاءازو راص>الاو نارقلاو هعتااىدهناكامل
 بوجوا ب ابسأ ةيانجلاو دمصلاءازح 3 راضحالاو مةعلاو نارقلانممّدق:امناءباملا اذه ريخأ لاعب
 رطنهبق (ةكمملا ىدجام مساوهوهلوق) ىوج بسلا بقعي بسملاو بدسم ىد#لاو ىدهلا

 عاونالا كلة نال دحاو اعرشو هةغ]ىدفلاف ىوج مرح اىلا منلانمىدهامل هسا لاقي ناىلوألاو

 ا عجججا

 ىع# ل :



 658 (نكح سءالزم لع)

 نء ما عقوول نعي د دهشب نارقلا مدواذهاولاق هءلعةرافط.لا بيقف ىناحاهنالف ةباسنحا مدامأ وأ
 ةداهشلاء ذه مزلتاللاقيدقو فلا نعربنلا ف نك-ارومأ لا ىلعنارقلاوة انجل مديجوارحالا|
 دحاوهرمأةلث.هلادر وصولا اعرمث رع" الا نع عقتاسمن ريغ ةقيقح رومأملا نمتدجو لاسعفالا نال

 افلاخعراصدقف نذاريغب كلذ ل ءفاذاامأو نارقلارهلانذأو ةرعلاب رثكالاو عابامهدحأ نانئاوأ نارقلام |
 هرمأب لو ئاندرمأ اذا هنارصعلل بزعم ىدنجربلا نعىوجلا لقت نكمل اهالخ حلو ىماب زةقفنلا نم تف
 0 5 رعألا نعمل عقمف امه دنعامأو ةفياح ىأ دنعرم الا ةقفن نعذيو هسفنل ا نوكحي نرةفنارقلاب

 20520000 نه ىلعءاصنالا بح ام او ىصوملا تامولاذكو فوقولا لبق ىنعب (هرومأماتامناف هلوق) ىبتناأ
 0 مانا) | هلم جالو رطلاىفتاف هماعنم يرفن جئاهءلعسجو نم اماف تامىتج جئاىلا جر ختم ذاردق
 1 لق ةقفنلا هنم تقرسولامتوملا لثمو لامكحجلا نع ةسلالبنرعث نارجالا د عيونؤي ل هنال اءاصنالا
 أر 3 0 ىلا اهمرةأ نذ.هلزانم تددعتوأو تأم ثمح نف نك ناف لزنمدل ناك نا(هلزن٠نمهلوق) ره فوذولا
 ناكمىأ نمنيباذااماو ةيصولا قلطا ا ذاامسذ فالخل اًذهو (تامث حنمامهدنعو هلوق) رهن كم

 همف تام عضوم نهامهدنعو دنع هلزتم نم هذع عت هناقدح عع ناب ىصو و قد رطلاىف تامو 4 سقي

 هل هللعهلوقل امندلا ماكحأ قح فل طب رغسلا نمدوجوملاردقلا نا ساسقلاوهو هسة. ىنأ لوق هجو

 0 4 مهر هرنوعفتتي ساسنلا هلت لعوريخلاب هلوعدي حلاصدلو ةئالثالا هيوم عطقنب مدآ نبا لع لك مالجلا

 7 بيرت لوو.( ىذإر || جورخادج ويل هناك فانثتسالا بجوو لطغاسندلا ماكحا نمةيصولا ذيفنتو هيراج ةقدصو
 9 ا ري ناسد-الاوهو امدوق هجووهدلب نم هنع عت هنافتامو هنع عينا ىدوأفةراصتلاك ج ريغل جرخوا

 00-35 رو مع هلع لاقو هن الا هلو سرو هلي ىلا ارجاع « هدي نم جرح نموىلاعت لاق هنوك لطي مل هبج ورخنا

 ّك 0 , ه.لععاتبلا بجو هلع لطس لا ذاق ةنسس لكى ةروريم ةسخ هل بتك جلا قدر ط ىفتام نك مال_ىلا

 0 لا رو 2 ره ناك الف ,دعب قابودوهسسكن م هنالف دلولاامأو رهاظف ةيراحناة نق دصلاو هر عفتنملال-علااما أب زا
 0 ل ل ' د ا مرر تول شلل ناكناو هنال مهوو بالاو عل او حالا فالذي ه, كح نمدلولا ل بع ناك دلولادوحول ىعادلا بدسلا
 ا . ين[ . و (قبام شاش هلوق) زعلا نبا نعانذ هش هلع نمكلذ سدل نكمل بن احالا ءاعدب لد مهماعدو مهجاضا عع

 300 للا ٠ 1 : 7 2 5 تل 017 لو
 : نر 1 هلزنم نم غاب ولواناسعتسا خامس ثيح ن ههسنعج نك, ناقد رغم نم جيل نكي ثلثلا ناكاذا 0

 لوز ل01 38 57 اهدعب قاملا ثاث نم هنع يحن ناث ترسو ا تام نافاك ار غلب ثبح نهد جل اق درب غنم اك ارواشام

 وات ةرس تلا ةقفنال اهدعد ىف ريهذلاو ره لط,تف جا غلس ام هل نم قال نا ىلاةرم دعب ةرمازكحو
 طدصرر. انين( 6“ | ةهمقلانال (فلتلادسبةكرتلانمقبامشلت دوي فض ىأ لوقف هلوق) تامىذلا اهذخأ
 2 0 راصف هجولا كلذ ىلا فرممل ءاهماسقف ةوسقلا هر جت مدحت مدعل ىع « ىذلاهجولااىلا ملسلادالا مصنالا

 7”( 07 | هنع عج ىناستلاتامولا كو ثلا نم ىأ ىتب اس هنع يف ىصولا ديف هدعبوازارفألا لبق كاهولاك
 ©ر/ || لاملا رم بام هنععصدهمدنءوهلوق) ىلاب رئت قسسالناىلاثااشلا تامولاذكو ثلالا نع قناع
 هنع عيل لج رملاهعف دوالامزرف اول ىصوملاو ىدوملاة مق: ىصولاةهقلارابتعا (حلاهبلا عوفدملا
 دنعو هلوق) ىليز هماقم ماقهنال ىمولاءزرفأ اذا اذك.ةمريغذخو الت ئانلادب ىف لاملاكاوذ تاموأ
 ىتحذفنت هنمئثث قب ىته تامل اَةي صولا ذافنا لع نال (حنالوالا ثلثل| نم قباسع هنع عت فسو:ىنأ |

 هب وبأ نعهلوق) ىوجلالهالاطفامد فراك (ةكتلابهنوص فرو هلوق) ىليز عبجلا ثاث ىفوتسإ
 امهدحأ نع مرحأولهنا هم !ءو كل ذهل بد هنالدلولا صخ هناالا ىى_:جالاو دلولا نب قرفالاذهىفو

 |ههدحا ىلع ناكاذااماام.نعالفنتمناك اذا ابهفر هاظا + هو ىلو الاكل ذد_عب نيسعتلا هل ناك امهم |

 مالسلاه_.اعهلوقل هللاءاسث نادت رح مامالا لاقهسفتب ١ وابا الا هنعذ ,راولاعربتف ضرفلا جا
 رين اا ثددحلا ةعمدعب ةش.ملاب مامالا هقلعااو ثيدحلانيدُكربا ىلع ناكول تدأرا ةيمسعمتلل |



 (نيعملا خف نم لوالاءزجلا) 06
 جلا مزال الو مصن مولع لو هجر ق أن او عصنال )وه مولعمبٌرقأ اذاهريظن لوهحم قحلا هل نم همف ند
 هريغن عج نم ن اان. دةوامرتهج نمرومًامريغهنالءاشامهمأ نع هلع نأ هل لاكث مح هد وب أ أ نع
 دو صهمع«تسدلو هل سو مارحالاو مارحالا ىف ماوبأ اذهنان اسس الاوهو موق هحوهل هاون لعمامعا

 يَدَأ اذاام فالخياطرشهب ىفةكحاو نيرعتلا ةطساو هل .و ل: مهءملاو لاعفالاىلا هلسو وهامتاو
 راصصو نيعتلا لمتال ىَدْؤملا نال عاج الاب ممنال ثيحام_هدحال هنيعمث ماهبالا ىلع لاعذالا
 اهصاصتخاءالضفلا ضءد نظ ىتح تتك لا نم ريتك ٠ ىنوونالابتسص هلة سملاهذهنا معاوافلاخم

 دحاو لكن ع عجن االج .رنال-جر أول ىتح همدعو رمالا فامهربغو نيوبالا نيب قرفال هنا عم امسهب
 امهلامنمضو امهريغوأ هر وبأ نارع الا ناكءاوس هسفن نع لب امهنعهماوحا عقب ملامبنع مرحأف ةحام_ونم
 هب وب اناكءاو ءاشامه-أ نعهمارحا لعص نال زاحامهرمأر يغب نيلجر نع لجر مرحأولو هسنم قفنأ نا
 رم "الا نع ىرخالاو فن نءامهادحا نيتي لهأولام ةفلاخناروص نمو ىدنفأ حون امهريغوأ
 اذكحوع:ئوأ نرقفةرعوأ ةعج دارفالابهرمأولامابتمو قافولاىلاداع هسفن نعىتلا ضفر ول هناالا
 ناورمأولام فلا لاروص نم سدلو هسفن نعج متاهلءذولام فال رقع امئالوأ شد :رمل ارورمأول

 دعب هقتعاوادغو درع قعد ناءرمأولمراصف لامعتس الل اهندسعت نالاهدعب هنع شح ةنسلا هذه هنع عب
 ةينلاب تكا ءاثناونالفنءكيسللافءاشناربغلانعجاحلا (ةقث) ةيناخما ىف اذكح دغ
 لمرابلع سدلذا هناصقنلة أر ما اج |ركسف هسفن نع باح كسانلايرلاعلارحماركذلا جاحا لضفالاو
 هريغ نعفيلاق هسفن نع ضرفلاءادالالهأ سدل هنالد_.ءلاو قلحتالو ةىلتلابابوص عفرتالو ىسالو
 لضفالا عئادملاىنوانوذأ ولو د-.علاوةأرملا فةءاسالابجبارعملا نجس رمصو ضرف كرات هنالةرو رصلاو
 ةهاركن ارأ لو رهنرأ لو ىصلا متديعلاجامح | ةهاركى ةمدقتملاةلعلل نام لعاو هسفن نع ج نوكيا
 ةهاركلا للعت نكلو عبطتسملا صوصخ دارملاو جلا ىلعةردق هل نكتملاذاام لهن ةرورصلا جا
 لديامرتلا فتنأر م ركنال ع بطتملاربغلاةرو رصلا باح اذه ىلعف ىناثلا ىضتقب ضرفلا كرت
 هيف تعتجا ىذلارومأملاة رو رصلا ىلع ةعرترم الا ىلع ةمبس زنت ةهاركلا ىأ اهنا قم او لاق تح هملع
 ريظأوهو (اعاجاانههنيبعتلا عن ناىئش ودهلوق) ريخأتلاب مآ هنال سفن نع جيو طورش

 نوكمأل ةثالثلا ىفواقوطنم بالا ةلّمسم ىهوافلاخمت نوك.ةدحاو ىنةعب رأ ماهبالاروصف لكل نم

 اتيمولو ( رعتالا ىلعراصحالا مدوهلوق) .امهمفوأ كسنلا فوأ مارحالا ىناما ماهبالا نوكب نا ىهوافلاذع
 ف.وبوأ لاقوهلوق) لاما عبج نملبقو ثلثلا نم تءملا قلق: دهعلامذهى هلخدا ىذلاوه هنال
 ةحءاضقرم الا ىلع بو عوجرلاةقفنةلزنع ةنؤموهانلق نارقلا مدكراصف لاحتأل هنال (رومألل ىلع
 ولو رصحلاك ةفلاخملا مدعلهقفذلا نعطنال جل اهتافولو لاحتور صحا مث هسفن نعة عت مرحااذا[كهرعوأ
 ناكدنا ىلا عاجنارمدسفاولو هلوقيراشأو ىلي زهسفن لاع لباقنملا هبلعو ةقفنلا نمضن عاجنارمدسفأ
 قماضقاذا هنااو-رص» لو نمل هناف للتلا ل_.ق فوقولا دعب عماحاذاام فال ىوقولا لق
 همز !نانجبارسلاى هللعلوقأو رحر ومأملا نع عقيوأ رغالا نعنوكتح , له تاوفااو راصحالا|

 هنأ نمدريغلوق ىلعو ىن»» جاحملا نع عقب لا نادم لوق ىلءرهاظوهو هواضق همزن تافاذاف لودتدلاب
 هنيهب هل لوقلا ناكمرذكوت عجحل اقولو ةقفنلا همزلت واضأ هنعءاضقلا نوك. نا ى.ذفرم الا نع عشب
 ملهناهرارقا لعن هرب ول عن ىئنةداهشابنال لمقب الةدامل ايركخلا مون ناكهنا ىلع ىدول اوأ ثراولا نهرن ولو
 ىنيال قرفلاو ناهرسبالا قّدصت )ناكن اف هيلءامع عنان رمأ انوودمر ومأملا نكي 1 نا اذه تلبق حيا
 هناقتملان يدب بلاطم ةئروال نوكي ناالاهنيع عمإ لوقلا لك الا ةنازخ ىو ندلاءاضق عدي هنالرهنإ

 ضفر مداذكو (ناهيانجتاو نارقلا مدوهلوق) حفلا نءانخش هجم ارالا تملا ميرغقحىفقد_هنالا

 هنف ل عفلا عودول ةمعنلا ذوب صةخخاوهرومأملاو نيكسنلا نمد عمدلل اركش بجو هنالف نارقلاامأ كسنلا |



 (نيكسمالنم ىلع) 6 نأ
 ادحأ نعدحأ مصب المالسلا هيلع هلوق ل جاف ىلعو اهربغب لصاحرتغاذوامباعتاو سفنلارهق اسم
 نالالصصأ ةيابنلاهيةزوحتالفداهجلاامأو (خاامهنمبكرملا قوهلوق) ره دجأ نعدحأ لصالو
 د.-:ءهلوق) ةياغءريغنعالهسفن نع عقب هلعف ام لكسف سم لك ىلعداهىلا ضرتفي ترضم اذا ةنرلا
 أردقلاب نيبيتلاالعزدملاةيحنارابتعا (ةردقلانودىأهلوق) لاسملا ةهملاراتعا ( طقفزمعلا
 | لاناكنا (توملاتقو ىلاغئادلا زجعلاهلوق) هبفم الكلاذاه لا ةجاحال (حجتاىف هلود) نكمملا
 ىلع ءامحالا بعام _هدنعو ةقينئحىبادتعادهوكلزدعي رز من داقودو هءاعبجو نأب اضرف

 ًارعم هريغحأ أول يمسلان اهمالكى ذتقاو يلب زم وهو هلع بحي ا طرتش الو لامهل ناكن اجاعلا

 ْ نعةيانتسالا نمءارز ولاو نيطالسلا هلعفيام هعص م دعدخ وب اذه نمودحاو ريغ رصهنو هنزمال

 | أب نوكحينا ةيابنل ازاوج طنارمن م قب و ىوج توملاىلا اررقسم سيل مهز ع نال لا ىفموسةنأ
 ْ اتلطمرونلا ىفهركذ ناوهرحأب لا نوك طارتشاىأ اذ وىلاعت هللاءاش نا هنزحي هنذارمغب ج ولثراولاالا

 أ رثك أ نوكو مارحالا تقوهنعج ودنا ةيناضرأ طثارشلا نمو ضرغلا لان ممضعي مالك ىفدسقمهنكل
 أذا عجرءافو حوفدملا لالا فو هسفن لام نم رك الاوأ لكلا قعن أولو هباعرمتمالرم الا لام نم ةقفنلا
 ىطعي و ميتيلل ىرتد ىصولاو كول كزودهفارضاح لالا نوليالو هسسفن لام نم قافنالاب ىلتي دق
 | هنععت وةقفنلا نهض امش|م فس جئايهرمأول يحاك ادن ١ ناو ميتبلا لام ف عج رب هناق هسفقن لام نم

 مدسع طارتشا| |ّمه | طرمش نب رشعىلا بانللا قاهلصو أوه ريغج زا هنع .عا| صعد نيعوأو رج اك ار

 عض ناكترمأ لوقيا او هج زحملاذ كب ىنع ضنا ىعكترعأ: سا لاق نأبالجر رحأتساولف ةزحالا
 | و رف ال هنا فنسملا مالاكره ظ مع رددحز وح و هسفن لاسعاهطلحول هقفذلا نءذالو ةراحارك ذالد 0

 ا سدلو هسفنب حن ا همزلرصدأو مص مث ىججالاوأ نمزلا جأولف ىهتلاو ةنامزلاك الوأ هلاو رز حجري ضرعنيد

 ص رفلا طقس توملا ىلازمل اًرمسا ناف ىعارمرمال اف هلاو ز جرباض رم ناكن اق لم_صغتلا قا لد مع

 زمملا ناكراهنالهلوقإ) رحبرصبأ ناو طقسهريغج أف ىعلاكملاو ز جربالن اكن اوالفالاو هع
 اطارتشا نا قرساكهم للك ”رهاظ نال فندملامالاكن م رداشملا ف الخانه (حتادلاو زم-هوّد ضراعد

 | جربالاهف ماودلا طارتشا مدعججارلاناك ال نكسلالو أ هلاوز جربامنيب هسيف قرف ال توللز حملا ماود
 | متفو ميلا مضب ملقلاب لي زلاهطبض(بوذملا هلو ) ججارااوهام ىلع همالك بر خت حراشلا لو احهلاو أ
 عسوأ لفنلا با نالةردقلا عمةرانالازوحت لفنلا 1 ىنهنال لفنللال هلوق) ةدّدشملاواولارسكو نونلا
 هنف (ةقفنلانم2هلوق) لو زئلاو مامقلا ىلع ردقلا عماك اروأادعاقةالملا ىف لفنل ازوح هناىرثالا|

 |امهدحأ نع عاقب الا هنكعالو هل ة.نلا صاخ نأ هرما اسءادحاو لكن الامهدخحأ نع عمت الاه اىلاءاعأ
 | صاخضض نا هرمأ امتادحاو لكرال هلوق نم ىو !هع.تو ربنلا ىفاموالغنرومأملا نعتعقوف دن ولوالا مدعل
 اةكيش وجماىَدْؤي نمتبللانءاوحأ (ةث) ىلا زا فاك جئايوأ ةينلاب ةقفنلالادباهراوصةقفنلا
 ىوجرثك أ ةقفثلا باوث نال ع جربو بهذي نماو عت نأ لضفالاو دوعلا نود ءادا ضرغلا نالزاح
 مالسالا ةح طوقس مدعءاضتقمو رونلا نعى مساك الفن ىأ (هنععقتو هلوق) ىلحت انباحرمث نع

 ضعب فوهاكى ون ناو هياوصو فاماعالب عسل اف اذك(خاامهدحأ نع ىونقا هلوةزاضأ حرصهن و
 اتش ورك ذاذك هل دق هناال فنصملام الكموهفعي رصت هنافىضالاك ف طعلا فرحانو رقم نسنلا

 | انور اذاامةفلاخغلار وص نمو ىلهز رن الا نمىلوأت سداامهدح أ نال (حاافلا_فتراص هلوق)
 امين دحاو لكنال (ساسقلاوهو هلوق) رحب ىكمهب ى أ امو ىناقيم عن رومأ ههنالدكم نمج منرقعاقأ
 ادمع امبنم لكل ىرتش نأ: نالح رهلكو اذا ةقفنلا نميق فلا خد قف يع ملاذ فدل لا نيسعتب هرجأ |

 نيسعب لواهيمم مرحأ اذاام فالخي لبكولا مزاب لب امهنمادحاو مزان الامبم ىعب امهدحال ادنعى رتشاف
 ٌْ امقو مزتلملا لوهجلاابغاو هلئاوهو مولعمل قمل مازتلا نال ءامشامسأ نمد ناءلو عمن هنافةرعالو هح ْ

 ا ١

| 



 (نيعملا تف نملوالاءزجنا) هما

 كنتالص عم امه ىلصت ناريلا دعب ربل |نمنامالسلا هيلع لاقفاممتافو دعب امهربب ىل فدكفام_متامح
 نع قّدصتئاناهللا لوسراب لاةةلسو هلع هلا لصىنلا لأس هنا سثأ نعو كمايص عمامل موصت ناو
 قيطلاب كذحأ حرفن اكهينوحر ةيو موملا لصيل هنا عن لاق كلذ مولا لصب للهق ممنوع دنو مهنع عجضوان توم
 ةحئوسنم ىهف ىسامالا نأ فن الل سل ناوىىلاعت هلوةامأو ىريكحلارفهجوبأ هاورهملا ىدهأ اذا

 امكان الا حالصبءانبالا لد افمجتايرذ مهبانقحلأ نامي مهتانرذ مهتعبتاواونمآ نيذلاو ىلاسعت هلوقب
 قب رطنمهلسنلليقو رفاكلانانالا,دنرأ ليقو ميهارباو ىموم موقب ةصاخ ىه لبقو ن زاخا
 ىلصت نا مالسلا هيلع هلو نمدارملانا ملعاو ىلي زاهلف حأسا ناو هلوقك ىلع ىنعع م: الا لمقو لدسعلا
 ىلصيو موصن هناال كموصو كتالص باوث ام لعحت نا ىأ كما.ص عما هن موصن ناو كتالص عمامذ

 لقلاءانتعش هطمض ئريكعلاو دحأن عد أ موصن الو دحأ نعدحأ ىلص»ال ثي دخلا قدر وامل امهنع
 نيعلا ناكساو يللا فب لقعموه لاقو تحت نمةدحوملاءاملا ف و فاكلانيكستو ةلمهملا نيعلا ضد

 ةعبرأ لسو هيلعهتلا لص هللا لوسر نعل ىور ديزي مانأ قف وتراسإ وبأ لاقي وهلا دبعو او هوةلمهملا
 عوضا نعةرابعةدانعلاىثماللا مامالا لاق(متادامعلاو هلوق) بيذبتلا نعانتش اش دح نونالثو
 هيبرقس امةيرقلان اف ةعاطلاو ةبرقلا فال 3 ىلاعت هللا مظعتالا هرداربال لءفاهذحو نلذتلاو
 اهئافاهوكو دجاسملاو تاطاب رااءاندكح لغفلاهل عضوامةدا ارا مهتلا منعت هن دا ربو ىلاسعت هللاىلا

 هللاربغلزوحامةعاطلاو مة عفنملال ودحو سانلانناسحالاةدارا عم ىلا عت هللا هحو ايدأرب هن رد

 ةعاطلاو هللارب_غلزوحالامةدابعلاو ؟-:مرمالا ىلوأو لوسراااوعيطأو هللااوعطأ ىلاعت لاق ىلاعت
 مثىفامرقلانعانةشاررلا :_.ئاشن عةصلاخا موك ن عةرا.عةداعلا ن_.حوهظفلا:هىلارمالا ةقفاوم
 [يطعت هسفن ىوه فالح ىلع فاكملا هي ىقأب لعف:دامعلا هلام ىهنغلا طخ نعال_قن هطخ تأر

 كل ذكه فن ىوه ىلع هلعفبام ناوةدانعي سل فاكملاريغهيقأبامنأ ءاضتقموةياتغلاىنانذكهرر رمال
 لاعأك رت هرق ناايندب هوك ى عم (موصلاوهلوق) ىهتناهبر رمأ مظعت هلعف لاح ظحالب لو هلعفوأ

 نك وهطرش نم بكر الئ ثلا نا همق (امهنمةبكرموملوق) ةيدعسلا ىثاوحلا ىف اذكح ندنلا

 ىنعأ (حلاكه لوة) ىوج ب رارتعالا نود ةمقيقحلا تاكرملا ف هطرعش نمبكر ثيل ثلا نوك لاسقنن ا
 لوسراب تلا ةيتخلا ثيدحت(ملا بهذ لا نم جيمصلا م هلوق) نايبلاةباقفاك لاملاقلعت هلىدب
 هيفو هيلع قغتم مذ لاق هنعجاذأ هل-ارلا لع دشالاريبك اضش أ تكردأ جاف هتلاةضد رف نامللا
 ىوروةباورلا نمروهشملاوهاذهو لاعف ا!ىدأأو ىسفنب هنعمرحأ انأ ىأءاحلا مذوةزمهلا خف ناساو ر

 (جاحمانععقن حنا ناد نعو هلوق) ىنغملا رمش نعرحب هنع عج ناادحارمآى أ ءاحنارسكو ةزمحلا ضن
 اتاودجوت لو ةينلا قاطمو أ ضرفل اةمذب الا ىذأتبالهنالال فن نوكي لب بئانلا نع علا ضرف طقس لو
 حلص'الرومأملا نءضرفلا هرطقس الاذغولؤالا . |ىلي زلال وق نارهظ هور الازعةننلاتدجو

 | نعطقسالو ركألا نع طةسإ ضرفلان ا ىلعاوقفت ا مهنال فالتخالا اذ ةرال اذه ىلعف رهن !دهاش
 ىحلاعف ءاةدعل فئانلاةملهأ طرشي هناوبهذملا لملدوهور مالا نعهبونيناوّددال هناورومأملا

 ىَدأ نادعب هسفن نع هن نم لضف أهريغنعناسنالاج (ةقث) رحلا نع ةيلالينرشنوالاسذرمأول |
 طخاذك ةزههلاو ىازلاب(ئز هلوق) ىدنفاحونرصاةلا نم لضف أو هوّدعتم هعفن نال جلا ضرذ

 اعف اذكو اب رلااملع حر مشو ىنيعلاو ىزارلا طخمءاملاو ةلمهملاءارلاو يلا, ةخسن ىنو ىزغلاو ىسامالا

 ءاز-ىزصرمالا ىز نم ليقو ىلشلا نءانخش ىفكمانعمزومهمريغ ىزسو ىنخأ هانعمازومهمأزجاو هدعن
 ةزمهريغ نم ىنالةلاو اثيش سفن نع سفن ىزمتال مون لب زنتلا فو ىن«موانز وءاضق ىذقي ىضق لم
 امممدوصقملان ال (ةردقلاو زل ادنعةبلاللاةدايعلا ف هلوق) ميك ةغلزومهملاىعاب رلاوزاحما هع

 1 دوصقلا نال( لامة بندلا فئزحتلو هلوق) ره اتحصريغ سفن ءادالا صوصخ ىلا ذو جاتا ةلعخدس
/ 



 دا بوس 0< ف روش و

 هوم (نء)>مالئم ىلع)

 ءانثتسالانا ذه ىلعو ه 35 المانالاذ_هىندرعلا ىَدأو لا هناففانراق ناكاذاك قباس مارحاراهادا ْ
 جلامانأ هذه نالوابمفابنع ىببنال مادالاهذهىفةرمعلا تهوكاغ او ةفرع مومل صاصتخاالو عطقنم

 رهظالاو لاوزلا لبق ةفرع مود ىف ابتهارك مدع ىناثلا نعو لاق رهن مترك ةهارك ىهو ىجاب زو تنيعتف
 لوقأو رهن عوطت اهنا ىلع لا باك دهم صنل يصصلا ىف (ةد ٌومةنس ىهو هلوق) قالطالا بهذملا نم

 جلا هنال زاونلا فو ةءحاو لمقو ىوجدك أتلا نعالضف ةدسلا ىذتق.ال عوطتلا ىلعد هج صن

 ارطغلا ةقدصك ةيجاوا هن اانباحصأ لاقعئادملا قو ناب راقتم ٌةدكّؤملا ةنسلاو بجاولاو ةفحتلا ف لاق
 ىذمرثلا هجرخأام همفانيالو بوجولا ىفانسال قالطالا اذدو ةنسلا مسا قلطأ نه مهنمو رتولاو ةمخضالاو
 كلريخرمعت نأوال مالسلا هءلءلاقف ةءجاوأ ةرمعلا نع ىنريخ | هللا لوسران لجر لاق ميت نسح ل اقو
 روان اهصأ نم ىلضفلاك ةيافك ضرف اهنا لاق نم ىلع ةحوه م ضرفلا بجاولاب ىنعهنارهاظلا نال
 هلوق جاك اضرفابنوك هجو ىلب ز عوطت مدقلا فودي دحلا ىف ىنع (ةضيرف ىفاشلا دنعو هلوق)

 ناهللالوسراب لاق ماع نم ل-جرنع ىو روبو>وللوهو اهب رمأ هني ةرمجل او جئااوعأو ىلاعت
 اهنوكقرامخالانا انلورقعاوك بأ نع جحا للاق نعظلاو ةرعلاو جنا عيطتسال ريبكح يش |

 0 تلت قش د

 00 ا
 0 15 2 ا ره
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 كل
 0 0 1 4 د شام دك دك دن هي دل كيو دقي ا هك تاقن هي هيدي كيدي شي كوكي دك ن1ج دق

 لاخدا ف زصملام الكفو ريخأتلاراةيلخ باملا اذه ناكم ريغلال هسفئل ناسالا عنوكل هالا ناك ال

 ةمصلاهجو ىلع عقاوربخهنا خلا فو لونملا فاكبرعلا نم عامسلا ةهج نم هل دنتسهالوربغ ىلعماللا
 ىوج بتك,نا نءالضف ععس نا يلب الا متفلا مالك رهثلا قرطنو ىمهتناةفاسنمالا موزاموه لب
 الوأ لعجلاب صح هنا فلل كلذدل سدلوأ كلذهل ناىف فالخلا سدل (ماناسناللزوح هنا لعا هلوق)
 دنعمارنناوالفنو أ اسضرف ل ملا ناكءاوس (ملا هلع باوث لع نا هلوذ) لكلا نعىوجوغلي لب
 |.هنولو هّتجرب هلا هدمت ا:ذهش لاق ءاعدلا نع ىئخس الادحأ ن اهبهمشلا ىف ىجلب زلارك ور دهسفمل لعفلا
 هللا ص هل ءوحنو هللا مالكنم ىل:ءام راو: ءادها زاوج ىف رمداذهف ىنلا قادس قةركن هنالادصوا

 كلذ باون نودب مث يدستلاو ىلالبتلاكراكذالا نم هريغوأ نآرقلا:* ارقلع < ننعتلثسدقو مسوهيلع

 اهباو لعجو ةضيرف ىلص (ةقت) زاوجا,تبجأف زوح له ت يملا نالفل مث لسو هيلع هللا ىلصهل
 ءايملابع :وضولاك هّيمذ نعط وقسلا مدع مزاءس ال باوثلا م دعنال هّتمذ ق ضرفلادوعال نك مصار ربغا

 ىطعلا هتدانعنم ايش لعل ندلا نمائيثذخأ نمكحرألو ةيوصغملا ضرالا ىفةالصلاو بو صخملا
 ركذا لاخلا نادارملا سل (ةنسلالهأ دنع هلوق) ىدنفأ حوند رك داما مدال نا ىتش و
 لبةوالتلاوةالصلاك ةضحلا ةيندلاةدامعلا لو هوهنالوةبال يهذاشلاواك-لامن ات ديلا نءاحراخأ
 لهأب مهنءربعق مهريغا سلام عابتألا لاكن م مهذب اعصأ نادارملا لب عحناو ةقدصلاكصح امهريغو
 سل ناوىلاعتهلوقل (ةلزتعللاهالخ هلوق) لالا نعءىوج ةلزتعملا تادانعلا لكى فلاخوةئسلا
 0 : لاعا هربا ناونأ لن اك لاف سو هلع هللا لص ىنلا لأ دال رنا يورامانلو ىسامالا ناسنالا
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 هركحزام ىلا لؤ.فرن" ”الانع عناب امهدح 0 وصتلا اذ1هحواللوقاو

 ردق اذااماوانبام ىلع تاوغلا نغنمآ 00 (امدحم نك. هلوق) بودل
 ىلرز ىدهلاىلا ةجاحالف لاعتلا قهنء لد. مدلاو فاو طلاب ىأ هي ىلا: حلا تنافنالف فاوطلا ىلع

 م م د يف 186 ي.*(تاوغلابا)» ا داع تأ تاوفلا ا 0 9202022 6 اا
 0 ل و ول وعما ع م د دل ب عج ع هع ع وا 20 د د د دا دو دع دا ع يحاك

 نم تاوفلاوراصحالا نملك ةنقونري غاب توكل نتلا فق أساك 6 اذ تاوذالةرمعلاذاحل|تاوف ىأ

 تكرم لا نم درفملا ةلزنع تاوفلا ىل اةم_.فلاب هتالو مدقف مالسلا هيلغدل عقو راصحالا ناالا ضراوعلا

 ماعام تاوفلاو هريدعتف فاضم فذح ىلءوهو ره ءاداو مارح تاوغل و ءاداالب مارحا راص>الان ال

 أ 0 ا طوال ونسو وذاك ايو (حاهتاف نم هلوق) ىوجءاداضع 2

 رهن فوقولا ضعن تاوفب ىأ (فوتولات ا اوه هلوق) رماعماحم موحااذاك ادسافدقعن اوأ هداسف

 فذح هدف فوقولا هتافو تقلا نم مزح !نمىاهلوق) ةطظحولو لعش امهتمدار ماذا هملاةحاحالو

 (لميلف هلوق) ىوج دمقب سل تاقملا نم هلوقو زوال وهو فطعلا فرح فذحو هلع فوامءملا

 لحي مرح ما لحو رهن عئادملا ف حرص هيو بج او كلذ ناىلا* ءاعال حلف هلوق ىف وانخ 2 اهمدو ءانلا 3

 هناقنا نييعس ىسو نيفاوط ف اطانراق ا تناف ناك ناو (ىسإ وفوطدفهلوق) حا اهص ىنعع ل>او

 دع ةيبلتلا عطقب وجا مارحا نعاهب يرض ةيناثلاو اه مرحا تلا ى هامنم ىلو الاف ازعل نال

 انعشردصلا فاو طا تثق ىلع س دلو نارقلامدهنعلطسو ه ل. زاثلا فاوطلا ف رحا مالتسا

 ريصن ى أ (ةرمعلل مرحافسووبأ ل اقو هلو )دايز نبالافالخنردص فاوطامن سدلوربنلا و ناي اق ن 2

 هرحردلل ف لاذع راشلامالكن ال اهي ن اءاسعام عفد ملاراشاف انشد رك ذاذكة رمعلا مارحا همارحا

 نانم ىجلد لا نام قفاوث و ةرمعلا مارحاريصن كاس همارحا ناو هو هريغو ىبلي زاكمهءالك ىف
 هناي لاق نملوق ىلع هنأ لصاحناو ةرمع مازحا بلقني ههارحا نا نمرهغلا فام ةرمعلا مارحاريص» همارحا
 ةرهلل رحاسفسوب نا لاو نا الود ةميعو ا اا 1 يئن هب ناىلاجبا اتصال تع واريصن

 لب رذعريغ نماماوح هلزنم ىف تيب ن الا تئافل س دلودعب اعفدسف ناو لاعفالاءادايالا هنعجيورخما

 راص همارح| نال كلذ هنز.#ال مارح الا كل ذي لد اق نمسانلا عمج ىَبح امارح قد ناف ل اختل |هءلع بحب

 باكر 1 هنال (مدالب هلوق)  ىلحنانياحرمث نع ىوج يا مازحا ىلا كلذ ل وتنالف ةرهلا مارح دز
 ءاضقلاعم مدلا بحداز نين سلا لاقو نام ان ندا ارحالا ىج ومدحا.قأ دقو ةيانجلا

 ىلع لو وهو ىبب زا لاق حراشلاهركذيساكى فاشل لاقهيو باطخلانبرعنع كلذىور
 كو ةقينح أد نعم امهننب عمسالف اهمءلدي مدلاوةرمعلإلاعفان عقو للختلان الان دنع باردعسالا

 اهربغمارحاناحلاءفاعادان الدرمعلا مارحا همارح اريصن فسوبوبأ لاقو ةرمعل اعف اي للختد وقارهمارحا

 هسيف عرش ىذا مارح |زمسفبالاةرمعلل همارحا لعج نك ال هناامحنو مارحالا بلق نيعتفر وص مريغ
 لامفالا ءادارالا هنعجب و رخ ا هندعالاهكحدقعن | م مارحالا نا نم يجلد را همدق ل هملا لدسالو

 قلحو ىينسو مارحاو فاوط ةرمعلا ع لاق لاق (ىدو فاوط ىو هلود) دعباعفدسف ناو

 ىلا ةمنكرفف فالخا عملا بايىفانهدقو لا اهنكر فاوطلاو اوطرش مارح الا نا ق فال ال هناالا

 لضف اذن اهلعف ناف ىلا اوأنارقلادصق ذاالا عم ءنملا لاق ( ما [ هلي قواك :وهلوق) ةرمعلل

 لاو هسا ىلاال 0 ارنوكي ناش و ن-سح دعو هو رعلافلاققافالاى دى

 اذااما مازحالاءاهؤاشنا هركيىأ ( ملم 57 هكتارا ايفذمهمالكن ءّافغوهو رونلا ىف فإ
 حجب



 هورس (نيكح مال:ءىلع)

 ناكعلااقولف ةفرعي راصحاالهنان مق أ سان هضرتعاف ىنعمذلا نال ىدملا نود عجتاككردي ثني
 اذااماو عل كلر رز ثدح نوكم نا عصن فيكو فيرا ارا ناك ضارتعالا ثنمنال ماةّساالاسب زق
 لصالاوههنالزاحةر معلا لاعفانلاكتبل هجوت ناو لسصالا نع زخم هنال عملا نودىدهلا كردي ناك
 ولو ىابزءاضقلا فهنعةرمعلا طوقسوهوةدئاف هجوتلا فوهنعل دب مدلاو علا تئافىناك للملا ىف
 ولاذكو زصلرحت ىحوني ناو زاحىفاثلا نع لوالا ىدهلا نوكب ناىونفرش ؟ثدحو راصحالا لاز
 نعريزاح راصحالا نع كلذ نوكن ا ىونةرمدحا مث اهجوأو عوطتةنديدلقو اديصءاز-ثعب
 تاوقلاروصتنالهنال (ةفر»ب فقو امدعبراصحاالو هلوق) رح بجو أ امناكمةندب هيلعو ظيحلا
 دادتماب ررمض همزاب رهعملا انلق نامزياهتقوت مدعل توفت الاهمال ةرمعلاب لك لبق ناقدهنم نماقءدع

 هنالمسفلارامخ ه[تيشن ايبععسببملاب دحواذا ى رتشللاك مسفلا هل نو كبف همزتلا ام قوف مارحالا
قس هال ةقرعل فقو نعذ ىأ اضأا:هدوجوم مارحالادادّمما لبق ناف همف ىذم ابر رض همْزأب

 000 امردع 

 يعسكر...( رارخو قاس هوكل مدمسز اوان بغ فرعنا يق قالا لات اهكمانظ قانا
 ىأ لوقىف مد فاوطلارمخأتلو مدراحتاىجر كرتلو مد ةفلدزملابفوقولا كرتلد_لعف قبرشتلا
 راصحالا ىف اذهو نابملا ةياغىفاك ئث فاوطلاو قاحلاريخأت] هملع سدلد هو فسو وأ لاقو ةغيشح

 هلاق مهلا ىف رمامدريطتو بجاو لكل اطقسمنوكبىواعس رذعوهف ضرملابراص>الااماو و دعلاب
 هلوقب ةلكسملا لكشت-ارهئلاوردبلا قدرك ذام ىلع ىلالنرمشلا فنا ل وربنلا ىف هرقأو اهةفتردعلا ف
 لا . فروت دى / نو. نا لاك_ثالال وزب هنام لهو ىبتنائث همزادالرذعلامحاو كرئاذاهناءانمدقامهءلع لك-شو
 ا 0 #4 4 مهلا هريظتور أ اى هلوقو ضراانالودعلاب راصد الان اك اذاام ىلع لو بجاو لك“ رتب مدلا موز
 ىو 10*ىل.ر نى رم ىلع ||هلوق) دنيعب هناف دابعلال بق نمءاملا نع عنملاناكن ايالاو هيلعةداعاالاب واسعمرذعلا ناك نا ىنعي
 دل ل عل ير ىنم لوقاو ىوج مالسالاة حملا باوصلاف ه.لعو مالسالا ةح مهنال خلا ضعبفو (ه منال

 هلوق) الف ةيلعاغلا ىلع عفرلا,ئرق نااما ة لو عفملا هج ىلع بصنلاب مالس الا ةحارقي نا ىلع ببوصتلا
 نامزلا ىف بترتلا ىذ:ةءالوهورك ذلا ف مدقتا:هامز | باوجناو انهو ريخأت هجوافردصلاوةرانزلا فاوط نعمدقم قتلا نامدقت (قاحوهلوق) ىوجهح مدلوق ىلعئلاردتسا .(امرحم ب هنكل
 لديو هناكمىف لاحت ال لبق فوقولا دعب رمدحملا للف ىفاوفلتحنا مهنا اعاو ىوجاسترت ىذتةنالواولاذا
 ىلع قا اريخأت ىلع لدي وهوةزان زا فاوط فوطن ىت-وهاك مارحوهو لاق ثي- لصالاةر امع هيلع
 0 0 ءاسنلا نع مرثوهو لاق ثيحريغصلا عماجت |ةرامع هياع لدي و هناكم ىف لاحم قو مرن اىف هلعفينا

 ©3:نرو || لصالا ىف قالطالا لج ناكمال هناكو ةياغلا نعرحت رهظالاوهو ىناتعلا لاقةران لا فاوط فوط» ىتح
 رولا ىف هركذام ىلع مزلب هنالفالوأ اما نمهجو نمرطت هبفلوقاو ىوجناهرقأو ره ديسقتلا اذه ىلع
 نوكش فالخ امهمب نوكبألن ا عمال ةزابعىف ديبقتلا ىلعل و < لالا ةرامعىف قالطالا نان م
 وه ريغصلا عماسجلا ىنامناي ىناتعلا ميجرتهاءان كلذو طقفءاسذلا نع ىأ مارح هنا نم لصالا ىنام ىنعم
 رهاظ مارحوهو لمالا ىف هلوق نالف امناثاماو ميجرتال ةجاح قسد للا اذه ةعح ضرف ىلع ذارهظالا
 لاقمرحلاوأ (ةككعنمنهو هلو) لباقمل وهنا قاف نهريغوءاسنلا قىفاقلطم مارحالااءانتن ىف
 رصةعوهذ هلوذ هدرباذهلوقاو ةئالثلل فالح اند_:ع ةكع ىق ت:الراصحالا نال رصحا لة. ىندعلا
 ىقةقة2نماه هريسغو ةيادحلا فام خدالاو ةباو راارهاظ هنا طاف لاق ناو ةحوحرم ةءاورهاعداامو

 هيف ةكع رصح نمو لاقول هنا ىهلودعلا ةنكنور مت نينكر ا نع ناك ثمح لك! ادنعاهمفراصحالا
 ةنفو ةناغانيا ا قافتاد (رصختوهفهلوق) ىوجزئاحريغوهوءازجاو طرمشلاداعتا هيلع مزارصحم
 موضعن هعبو ىوج امه دح ا نععنم ناو هباوص (عنعمل ناو هلوق) ىنبعلا ىلعروملا ف هيدر ا-لدسأت
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 (نمعملا من نه لوالا* زجنا)

 زوحمب لعفلار دقو ىوج لقاك ىتشال (زو» ريد: فوذحم لع لعافدل اوق) ىجليزاول.ق لحلا
 هءبنجأ اذاالان حال لعفلاريدقتن العاو ةرمملالاعفانوأ حيذلابليلختلا نيب ريختب هال ببال
 !(ةرمعلا مدو حما مد هلوق) كلذ نمسدلانهامو هلق لعف همزاتساوأ ىنن هيسمجاو ارّدقموأ قمل اوس

 ,ةرعلامارحاى قبولا نعلاختمادحاو ىدهب عب ولف ةيناخ يللا ذهو ةرهألا ذهنمع نا جاتسصالو
 اوخ "الانودامهدحأ نعلاحتولف ةدحاو لاح فالا عرش ملام همم لاقل نال امهتمدحاو نع لل:

 ةبرق فرعتمل ةقارالاو ةيرقراص- الا مدنال (حاتقوّدبو هلوق) ىلي زعورششملاريمخت هبف نوكأ
 فيقنقلا لطستنقوتلاو ةصدخر عرشمنال (اتقوتءال جفاشلالاقو هلوق) ناكموأ نامزفالا
 (ردفلا مون قالاز وحال امهدعو هل اود ) هس اهنال فدفذتلا لصأ دارملان ا ا لا نعدانمدق كهداوجو
 نارقلاو ةعتلا فال تقوتتالتاناتحاو هناوا لبق هللكقلةراتحمددناهناوجو نارقلاوةعتملا مدك
 ةرمعلابرصحمامدو راشخالانءانخشز والو صنلا ىلع هدابز نامزلارد بقتلل نالو ك.:مدامجناق

 تثافىنءمىفهنالللتلا ةرملاو عو رشلابملا (ةرعوةحدلوق) ىطر عابجالاب نامزلاب تقوتنال
 ق>ىفالاةرمملا ماقم مدلا موقبالف اذه اذكف اهاضق بت أ, ناقةرمعلا لاعف ايلات: ا تئاننان ا
 تنافىنءمىف نوكيال هنال ةرعلا هلع بححتال هرفداضق اذااما كلذ هماعنم ا ضقيملازا اذهو للتلا
 ةحتناك ناالابملا عت> الفنا ناكو ةنسلاتلوتناءاضقلا ةمنىلا جات<لهو ىليزذئن.> ا
 ىلي ز نرق ءاش ناودارفنالا ىلع امهتمدحاو لكى نأ ءاشن الب اق نمامهاضةولرامخاوه تره مالسالا
 اهؤاضق مزال ىتحةرمعلا لاعفاكلذدعب لاحتلا ىلا ةجاحالف ىدملا بذي للختلا لصحدق تلق نافإ
 تاق ةيلدلاةدئاف اهالاوةرعل لاعفا لالا نع ديىد هلا عذب للحتلا ناف اهب لاحت ملاذا
 لصالا ىلعردقاذافزمملادنءهلاراصن هنع لدن مدلاو لصال اوهرمصلاقحىف ةرمملا اعف اي للعتلا
 جاف عراشهنال (ةحملعفاضرفلاناكحناىفاشلا لاو هلوق) ىوجؤاضق همزلهيتأرلو
 تثاف ىنعمقهنال للتلاب رمل ةمزتو عو رثلاي |همزلهناانلو ةرمل ار صحملاك هريغهمزادالفريسغال !
 الو هسفن ريمأ عوطتللانال (هيلعءاضالالغن ناك ناو هلوق) ىلزلا نعهانمذقامرخآ ىلا
 اذا فاشلادنع هئاضق بوجو مدعن هحراشلا ٠ يذاممث ل-تلا ىلاطب !نعىبهنلل مزلمعورشلا نا
 همزل ص هر غلا ىَدأ هنا هل نيمتمث ض درقلا هش هنف عرشاذااما لفنلا يشب هيف عرشاذاام ىلع لمحالف: ناك
 هلوق) ىليزلامالكن مدافتس ام ىلع ىفاثلا دنعىت>هؤاضق هيلع ب>وهداسقأ ناوهق ىذملا
 اورصحأ هباعصأو مالسلا هيلع هناا تلو تقوتثالاهنال (ابيفراصحالا ققحتبال ىفاشلاو كلامل اقر
 مارحالادادّتمار رض عفدل تدثللختلا نالوءاضقلاةرع عش تناكحو نيرقعم اوناكو ةددب دحلاب
 الف امهادحاو ةحئاامأ مارحاوا نارقب امه.ضق» (ناترعو ةحدلوق) ءاوسكلذ ىف ةرمعلاو ار
 هماع نمجو لوحت' لنافةنسلا تلوحتاذا اذ هاهف عورشل اةعحدمن|هنم جرخ هنالف ةيناثلااماواند
 ناواقلطمنيةرمعلامو زا مامالا نع نسا ىو رو رهاظا اوهاذهو طةفنارقلاةرعهلع ناك كلذ
 دوضقملا ل ودح لبق لصالا ىلع هتردقل( هجوتي ناهمز ىأ هلوق) يباب زةنسلاكلتىف ٌاىذ#
 هلوق) ىليز موصلا نم غرفي ن البق ةبقرلا ىلعردقاذا قتعلا نع ,زمعل موصلاب رفكملاك لدنلاب
 ارد[ ناوهلوق) ىليزاهنع ىنغتساف ةهكهزعدقو كلم هنالءاثامهيعنصد و (ىدهلاب لا*:الو

 ناصخسالاوهو ههجو ىدحلا نود اذ ار دي ناك اذاامارخ الا نود امهدحا كارداوأ (امنك اردا ىلع
 مزتلاامعافياهمضنالدجوت نا لضفالاو سفنلا ةمرك لاما ةءرحوااناح هلام عم ضب للحلول هنا
 كردا اذافرهفلا موب تقوتي امه دنع اى راص>الا مدنالامهلوق ىلعروص:ءالمسقلا اذهو ملاك
 نونلاب ةنرعلرصحاناباضيامهوق ىلع ىنأتيارسلا نعربنلا فو ىلي زرورضىدهلا كردي
 ردفلا ليةراصحالالازف ردتلا مون رقلا عولط لق عذلاب مهرمأو رحيلاباصل مةواك ءافلانال
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 همز : ((نكبس.هال:ىلع)

 ةندللاوةرقبوا ةنديىفكرتشر وأ ةندنو ةرقب وأ (ةاثثعس نا فو) رهن بوك راو باهذلاب دادزب
 اراشعالا نعانتعشهب ىرتشلو :اش نم ثعس نا هلو ناخيضاقن نعانيثةصحالا ق زو ءامزوحو لضفأ

 | ثعباذا ىتع ةيردص» نا نال: ث ثعب ىأ ثءس نا هلوقو هنيعا مولىق مرح قاه<ذر نم دءارنو

 هبلعئثالو (هزعمذتهلوق) ىدنجربلا 0 ريا

 ناكولورصخلان ءهر قّدصتب وأ: .نغناكن ا لكاامة مق ن «تائيشابنم عاذلا لكأول نأ 5 دعب ١» تقدرسول
 راهن را الا سانا فاوالاب لاو اجات تاوفلق لاذ امم < نا ىلاامرحم قنارسعمأ

 (للعت -و) رداموب جاص فص لكن ح ماس دخت ناهي دس : ماعطلاب عدلا عوقبدنإ قاتلا ءوأ

 تلق ناف ارد وح حام ءا: هم ءاءناك لح ذوأ حيد هنارهظ م ةلالحلا هلعفبأم لعفف هذ نظولف

 م هح قلو أ مرح اريغ حمذولهناىلاةراش مرح فرع دلاتحسنتتلا قولا ثمح ةنالمنر شا أع هغلاخ

 ةرهوجلا ىفاذكه.للخت هان لسبسص يس ناك ايدها ر] سيدو دل اسأل مدهيلعف ل عبالوهو رضا ذ
 رصغلال ف لود نءدار !١ تاطرسملا لق هوك !عرصتوا لب ئث لعق طرغش ملهنا هفلاتما هجوواهريغو

 نم ئدن ل-عفب , ىلا ىأ (ميذلاد_ههلوذ) فلاختالف مارحالا ت تارواظ## نم ْئث م” لعفي لح ا

 لاقو هلوق) اك !اوةرهودلا انز زعم ةملالينرشلا نع قأْس ام هلع دب مجذلادعب مارحالا ت اروظ#

 قزو< فاش || لاقو ه(مرحلا ف هلوق ( ىنبعدجأو كلام لاقديو (طقفّودعلا ا ادد>الا يفاثأا

 ضن لان هعوضوم ىلعداعل هناكمىف حذلازحيلولف فيفتقلل ةصحخرلا هحو ىلع عرش هنالرادحالا ناكم

 عضوملا لاو ىليز هت .اهنال ف يفتقلا لصأ دار او مرحاوهو هع ىدهلا غلب 5 ا

 قلحاف رجلا قارصخأ اذا نما فرضح 13 | (هيلعقاحالةلوق) حادة فرخ: ىذلا
 نمهيجبرذجف مارحالارطعام ىندا لعف لل نأدازاو قاحلا هملع بعلو لكلا ناكاذا مدجاو

 تبحالاغاليقو لاقف لم ٠ ىتصملا نع ىدانج .ريلا هاكحو اكل اوةرهوجلا هن مزح دكة دايس

 هلوق) ةيلالبن رش قلحا هيلعف مرحلا ق نأ اذااما مرحناريغيف راد>الاناكاذاامهوق ىلع قلما

 مهرمأو ةمدا دحلاباو رصح | عينعهتلا ىذر هيام أو مالسلاوةالصل !هيلعىنلانال (مافسووا لاتو

 ءاداد عالا ست فرعي لق لحما ناامسواهلعع اب املا غلب ,كنعل : مالسلاوةالصلاهملع قا >و اوقاحناب

 اعاج !قاحلان ارعؤ ال جو زلاو ىلو | امهعئماذاه ًارااودنعلا اذ1وهب رمؤن الف ةبانح هلبقو لامفالا

 هتعزع ماكس ا فرعمل قلحاب مهرأو قلح مالسلا هلع هنالوأ هش ناك م السلا هملع هلعلف مرا نم

 فيقع همن . دح او جايز حصلادعب ىرخأ: ديك نولغتش الد مرنم نوكرلب | نمأب و فارصنالا ىلع

 لع دكب ع 00 !!ىالىووت لاكسانم حرش وابقسن مرمدقأ هيناثلا ءانلا|

 اماما مر ا!ىفهضع ولحلا قهضعب لاسقب و عضوملا ىع قلطأ مث ةلسنرم نود را

 6 < مضيةدجو حايصمدحسملان م لاما ةعست ىلعا مما ىدو اولا نع ىرمشثزلا ىلقنو تدم !|ن عمرا

 ىأ (هءاعئثال لعف! ناوهلوق) ةيانعلا نعرهن طقفز وح هنا هذعو (قليناهيلعملوق) انديش

 تلق ناف قاح نا هم ءاعهلوقلو :رقانم هذ نأ ن قدور كاملا هاعداأم طةسف مث هنا ىنانسالف 4. اء ءازال

 فيسوب ىلإ د:عابستسمو دامهدنعا:سح قاملانوكح نمرعملا فام هيلعركعت ةرفاشملا عفد ىف تركذام
 دق غسول ىفأ نعلم لااعاو_سنالتلق فسوب ىنادنعىت-قلحما كرتن مثالا م دع مراد دن هال

 طقفز وهما هنعو قلح ناهملعىئاملا لاقو هلوق نه الا رعمربنلان ع هانمدقام لملدب فلتخا

 ور هنازدلا نعانمّدقو ماءطالو موصانه لت ديالو لاعفالا,للكتلاوأ نادجولاىلا (امر حقب هلوق)
 هريتعاهلوق) امون عام ياست لكن ءماصدخ ل نافدي قدسي و ناسطلاب مدل عوقب هبات قا ء

 تشالفةراغىلاةمرا ىناهل م ىدفا غل ىتح مسؤراوةلالو ىلاعت هلوقانلو (هعئماموصب

 !ٍ ةسدب دحلا ضعي نال مرح قهنوكل قلح مالس |هياعناك اذه ىلعف امه دنع مرحلابتةوم قاحا نالو
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 هوبنأو تانانجلا بةءدرك ذهنه لكان نأ هل سدل همزاب ام نأ ليلدب بانج عي راصحالاب زلقلا ناك
 لاق. فاشكلا لاق (ما سحتاةغلوهو هلوق) رهذراتخالا نيف طضالا لع هانبمنال
 قو روهُثملاوه ادهىذملان هودع شخ اذارمصتورتعوأ ضرعوأ تفوت مرمأ هعئماذا قمح

 نءراصحالا لعشال هنكل ىلي زد سلق ا.هدحأ ىلع ردقاذاف فاوطلاو فوقولا نع عنمعرشلا
 ىتش ناكواقلطمىن# (هنم عئملاوهلوة) ربنىسلاو فاوطلاوأ هيف دازف ققحتد هنا أ. سو ةرملا
 لهأ ىذلا اوهرصخماو هلوق) ىوج لارعملاو لوقب م فاوطلاو فوقولا نععنموهاعرمشو لوةبنا
 مف قوو حب لفات نشا متلع وب ءالضفلا ضعب لاق (ملاعنم م ةحوأ رم راص-الا دعب

 ناسا امصع نوكيأل نافنيتك رادحأن مك عن هولام هيلعدرب وارسم نوكمال تدبلا نء عم
 هريغن عدو دن اريدك دمفب اميىأمعالابفيرعت هنانباوجلان ؟< هنازمأتلاهحو لوقأ لملف
 ماني ةشنفل عمجلا عنا لواخلاعا :اوا (ةحو أةرمع هلوق) وح اكاد ناك ارثاحوهو دل

 ىألوق ىلعرهاظاذه (تدلاىلالوصولان 2 ةممهلوق) فوض ايراهرلوف الافنصملا وق عم

 تينلاىلالوصولا نم معنم مث هلو نا ملعاو حراش لام الكرت ا دوق عالق
 نر مرا عم هنايراصتالا فرعب ناىلوالاةدثنيحو مدقتام هلعدرب هنا الاّرمعلا نع راصحالل لماذ

 لالضو ةقفن عابضو مرح م دعك (كلذوحتوأ هلوق) ىوج هلجال موحااملاعفا ماتا ىلع ىذملا
 ةيسالاءامهرمأريغ هلوق قنكلراشعالا ف :اي ايسر ارش مارالا قو قادس لوزا :موةلحارلا
 نمر امشخالا ن نع قسامنالعاو ىقافتاهمدبقتلاف جوز /| فال رولا ىفاك اقلاعم عملا هل نالر ظ دسسلل

 رول انالت فسوب قال وةودو زمملا فاخثدح ىنثملا لعورد3هل ناكولا لماش هقفن عاضو هلوق

 امرحأ اذاامهل لت ىلولل ناك ث مح ةجو زلانمب و ةمالاو دمعلا ندد تر فلام تاق نان طملا نعربنلا ناك
 وه قرفلاهجو تاةرونلا نمدافتس اك اهلمل هل نوكمال ثدح هنذا.تمرحأ اذا ةجوزلا فالخ هنذانولو
 حاكدنلا تاكل دق ىللب لا لاقاهعفاتمهركإمف ةحو زلااماو نذالانا .هعف انماكس اء ةمالاو دنمعلانا
 ودعب هلوق ىنملاخدانكع ربنلا ىف لاقتاقرك ذا لماشريغ فئصملا مالك تلق ناذ ب ةمتاكملا اذكو
 هيلع ف قوت الءالوه للتو ىدحلا ىلع هال فوود 7 همالك نارهاظلا نأ الار هاقلادارءناب
 سييطتوأ رعسو ارفط صق ن نم مارحالا ىف رظكام ىفدأ امهيلعفب ناو زلاو لوملا لما نا اولاقدقف

 ايده ةرحلا ثءمتمث لارمالا هظعت ىنعي ةهاركلا عج رش ونالود عاجاب هتهارك ىو لسقتوأ

 لوقلاءنوكيال للعقل نختار طصامىدأ لعفينا هلوق نمد. فتساو رمق دعلا دعبفدنعلاو ةمالااماو
 ةحءاضقو راص>الا ىدهق ّدعأ اذادععلا ىلعو ىدهلاب لاحت اذارمع حلا لج رلاكه رعود ةرح ا ىلعو

 مضراعدهنا امللوالا عج ربى ئش ا و ةقفلاك ىلوملا لعهيوجو نايسسالااراتخاو 4- هلال م نرش هر<و

 | هلوق) ىلوملانذانم ارالا ناك اذا فالتخال اىلال نسدلا دمق ن كل ةقفنلا فالح ىلوللاهمزتلب

 ظ انا الراب اللا ثيح ىبفاشلا مامالا فالخىلاةراشا يلا“ لا نيذ ب لثم (ضرموأو دعب
 ' ناكىلاعت هلوقانلو ودعلاب نيروصئاوناكو هباحتأو ىنلا قحىفتلزن : 7 , الانزال راشلا مالك ىف

 رصح او ٌودعلادو ضرما نوكحب راصحالان | ه.للالدتسالا هجو ىد ملا نم هريدتسا اه عرصحأ
 صوصخالاظفللا مومعلةريعلا نال سسلا نم ىجفاسلا هذاك هنو الو ةغللا لهأ ل اقاذكر اصح الاال

 ضرمدأر او نستلا نعهسلالبنرش ةلالد ضرملا لذا :ةمف ىفاشلا لاق هباطتنم ناك نئلو بسلا
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 8 (نكح الذم ىلع)

 لبق هلوقب لا ماتا لمق هلوق حراشلا لدءاولف ملا همف بدت رثالو مارحالا الا مدع لك انه هنال تفبمل قيس

 ناىلاراشا (متانراقلل ةنسلا نال هلوق) ىلوأ ناكل ىارصق الا نعى رساك حلا لاعفا نمئذب نانتالا

 ةادأ ماس ىف ةتكتلارطتس (حلافةوول مث هلوق) ىاي ز هف مالكلاو قافالا ىلع هعقاو فنصملا مالكى نم
 وهو هنممهغ.الاع فنصملا مالكل حرمش( هترع ضر هبل ءىأ هلوق) ىوج فنصملا مالك زمىف طرشلا
 فوتولاب ضفرتاولذار ندع اهئادأر ذعتل لي زهبرمعلاضفارراص فوقولار هناداسفلا هوو ىو دساف
 هجوتن او هلوق) قساكعورشملا سكعوهو لا لاعفأ ىلع ةمترم ةرمعلا ل اعفأ نوككن ا مزاد دعن اهب قأو
 لطم تثمر هلا ىلصم فال فوقولاو هو نوكيام ىهقا طرتشاةةرمم لا ضقب رومأ هريغهنال(الابملا
 ىأ هلوق) ىوج ةعجلاصئاص- نمنوكمام ىندان ىفتك ًافرهظلا ضقنب رومأههنال ةعجلا ىلا سلا
 ىت> (اهب في ىث> هلوق) ىوج هرمي ضف رهيلعىأاةباسهلوقل قداطءريغل حنا اذه (ةرملا ضف رئال
 جلا لاعفا ىلعةرعلا لاعفامّدق نان (ام,ماع ىضموأو هلوق) روغا ؤادأ هنكمأ فوقولا لمق ىأ داعول

 لالا ىفةءاسالان الرهن لوالانمرثك أ هيعىسمهنكل نراقهنال امهندب عمدلل (مدسحملوق) ىابز
 : || ىأ يل فاطواف هلوقب راشأ هيلو لاعفأ ضعب ميدقتبو هبانهو ةرمعلا ىلعىلا مارحا مدقتب

 لوقو ره هنملك الازاوجفرهاظي فالخارثأو معتلاوهو (كسن مدالترافكمدوهو هلود) هبت
 ه.ىأامنال جا لاعفا ىلعةرمعلا اعف نيدو هنافركش مد هنا ىلع لدي ةرمعلا ىأ امضفر بدنو فنصملا

 ناءاوقو ريدقلا جث فو ,راتخت اورعلل تبجومالفةرمعلا لاسعفا| ىلع جما لاعفاءانب هنكمف ةنسوهاغا

 دحاسملانمهريغل حلا تعكر كمارحباددهمملا مودق ةنسوهلب ا سفن ننس نم سال مودقلا فاواط
 تاق ةنالدرمعلا ضفرىأ (امضفر بدنو هلوق) رص تقولات اعورمثمنمرخ [فاوطب طقساذ فو
 مدقت كانه هنال تشمل قساهةوةرمعلا ىلع مودقلا فاوط مدقتله--و نملعفغلاى بددرتلا

 اهاضقاممذف راذاوجلا نكري سل ىذا نالانه ضفرلا همزاب الو ءانمدق مك هف بدت رثالو ما رحالاالا

 ةعاملاريمهت نايتاللهجوال (اوعفرواومرحأ نايهلوق) ىبمل زاهضفز مدهملعو معو رسثلاةدعل

 مثالا نعاصلذت ضفرلا موزاناىلا هبراشأ (قبرذتلا مانأوهلوق) ىوج هجزمونتاملا مالكربوصت ىف
 (اهضفرهمززوهلوة) رهن مرا ةهاركعمن كلا مف عورش اةععل (هتمزاهلوق) ردقلا مويا صاعال
 أطمخ ناكو هجو لك ن ميال عفا ىلعةرمعلا اعف ايناين كف لا ناكر رأىدأ هنالرب: مثالا نم اصلخت
 رمأ ميظعتب ةهاركلا لءلعتو جاد زضفرتق ئارمالا يظعت مارالاهذهىنةرمعلا تهركح دقواضحم
 هذه هناباسهايلعت نم ن_بحأو وفالوأ لادم رجا ناك رامي, ةهاركلا ف قرفالهناىلادشربتا
 اهضفرا (مدلابحاوضفراذاوهلوق) .ادارع سلامهما-مال لا لاسعفا ةيقب ءادانلوغشممانالا
 اذاهناف رحل مون موص فال اسومف عورنتلا ةعجل (ءاضقلاو هلوق) ىلد زهناوأ لق اهتمللختا
 هداسف هيلع بصق ىهنملا رشابدق عورششلا سفنب هنالءؤاضق همزانال هبف عرششامدعب هدأ

 وهو ىهنارشاس عورشلا سفنبانهو ةنامصلا بوجو عرف ءاضقلا بوجوو هتناب_د هيلع بحالو
 وهواهريغف ىنعل ةهاركلان ال (مءهلوق) ىا,زةيوصغملاضرالا ف ةالصلاكراصفةرعلا لاعفأ
 رصتقي لو ىباب رز جئارمالا_هظعت هإ تدولا صدلختلو مامالا ذه ىف لا لاعفأ ةيقنءادانالوغشم هنوكح
 (ةرافك مد بدو هل ود) هيلعو تلا ى.سدوودارملا الخ ماها نمهمقاس :رهغلاك لالا ليلعتلا ىلع

 امهخدب عج هلوةو ىلي زل اسعفالا ةمقب ىفوأ ماسالا ىف امهندن عج هنالاماع ىذملاب مد هملع بحيو ىأ
 اهبلهأ اذااعف ىنعب لاعفالا بق. فوأ هلوقو قاحا ليقرختلا موهةرمب لهأ اذااعف ىنعي مارحالا يف

 نمدرملاىلاءفايللعق» لا تنافنالامبمرحأ ىتلاضةرىأ (اهضفرهلوق) نيدملاىرس قامادعب

 اعماحريص, ةعيص مرحأ اذافعو رمثمريغنيةرعلاو أ نيتحم نيد عسجلاو ةرمبلا مارحا همارحا بلقني نر بغ
 اضرا ةعديوهوالاعفا نيترتلا نيب اعماحرمسص»ةرمث مرحأ ناواهضفربف هعدب وهوامارحا نبتت انيب
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 0 ( ا هلوالاتز 4 دمت
 ا نعانمعاموش فان كمداوقب هلا انأعدارلو تافرعب فقو منةرهن عج مرحأ ن ا | | تطوشوأ 1

 |(قانو نحاءاوق) رهئاشإأتاقيلالخادتاك نمل قافالابخدارأ (ىمدوق) يللا | ("ففرجس ري. دا نلفح|(ىير
 | ضفربال تافالا نال ىلادق ىوج دسافوهو فطعلا فرح فذ حو هيلع فوطعملا فد هنف | سو ةحاسور رب ختان 0

 ديقوج ا ربشأ ق كلذ ناك نا عتتهغالاو انراق ناكل قالا ل- 0105 ناهي سيسادسارأ 0 هةرجلا ع د هيلعىإ

 1 | ناىلاهيراشأ (ةنالثوأ نيطوشوأ هلوق) رماقافتااهضفرةرملارمث هل فاطو ا, لهأ او هنآل ةرملابأ 8 مشفر مرر < ف( هضفر

 فاطيما زارت ال لب ثالثلاو ينثالا نعزارتح لال يدا لالا هيدارأواموشلاركذ فنصل | فاير ا
 هملعىأ هلوقب حراشلار اشأورهنمتالان ءا.ماحالا مقالا (هضفر هلود) هحاض ا ىتأ سام ىلع ا اعاجا 3 0 2

 | تشو نرغملا فاك برضو بلط ىنانن ء كرا ص را ركلاو كرتااوه ضفراان املا جنا كرتأ هنالفإ 0 ءاوشأة بر[

 رانوكنا[ ءاجلار م: 2 0
 نكره لاعفاد نم غارفلادعبالمم حلك نان لعفلاب ضو

 ُ هل عج هنال هللا اوأ لو هلا

 ناىلارش (ملا كرت اءىأ هلوق) مارحالاتار وطع نمئش لءفد .الا نوكءالوهو الإحت ةيادهلا ىف 5 | بت ل ةرعأل فير

 جلا تتانكسسالا (ةرعو هج هيلعو هلوق) توكل دواز و هضفر هلود نمهفنصملاو ذامأ باج دوو( 5 :, يي ىشدووز

 : - 8 2 نالامضفز د هياعوةرعلا هنعطتصاضت ةنسو هيقأرلو لياقو ءجادخأب مئةرعلالاعفايزلخت 0
ِ 

 ىدأاهنال(ةرمملا ضفراالاقوهلوق) رهن مدلانةرعلاا ينفر نتاع مأ مالسلاو ةالصلا هيلع" 3 دلأت إو تاكرانامه
 ْ |لقاوالا

 ْ أ ىالرثذك جلا سيلو ةنس ىهو ىعسلاو فاوطلاالاابف سلو ةتقومريغابنوكلءاضقرمس أوالاعأ || .ةلثسملا, نو م هن لو انتلارم
 ا 0 زضفرلابىلوأ دك تلا ريغودك أتي امارحاو فاوطلا ن كد ناةهفنح ١ ترك 1 هنادملا ىف رتب

 ليلد طاوشألا لق شلادارلا دان مسام ىلع هناطوش فاطماوقبىل .(هين.قاضفاوهاوق) | ذاهب. را اعين عيب
 مراصف لكيلا كرثك الل نال ( اعاجاجلا ضفر هلوق) لا 2| ةغب رأ ف اطامدعب جا مايل هنال دلو أ صم انتل 59 ةهيدارإ اف عو :

 |ىذ ءولو هلو3) رهن ةياؤراارهاظ ىباكيدسر ا ابتدا وسلا كو رد ] 01 قد نيس الايواملاةواينمدرفزلا| ان تالا ىيررر سسم

 ادي زمحراشلا مالكى اذهل أ سو ةمعور تملا عنعال ع مملاو رهن مزعل اكل ذأ هال( عصامبملع نوكي نارا م. : و اه هلوق نب

 || نهطقاس لاكش الاوةعصلا مدع ةمعورشملام دع نم مزاد ال هنا عنملا لصاح (2لا عونمتو هو هلوق) ناس الصلابي ان فو ىف:
 || نم دارملاناىلارعُش , (ىناثلا انمرح امث هلوق) تاوجلان مقاكلاف 5 و ذاق ىلا ةحاحالف هملعو هلصأ ١ جمان 0 :

 ءافتنال افافثا(هيلع مدالو هلوق) ىلا زلا ىناكىفاثلانم .رحص نأ لمق ىأ لالا ىق قا ناف فنا! الوقأ] تار هلا ول شغال ضرالا

 0 ا تيوب يل 4 فامرو 7 عا (رخكارخ

 ٌْ 0 اا امال دن دلالي دقو قمل ارينا لاو 0 داحاذا ا 8 (مدالورخ الإ 7 ا

 | عوضوم ىفل اق هنال همرب_ءو صق ان قاعترأهنال 4 ةقد- صلاهمفامتاهمذ مدالرمصق:لانال قلم اريصقتلاب

 ظ قلحمالجرلا قس ىف لضفالا ناالريسقتلااينانو قلحناالو دارك ذف نالاورك ملال لوانتملا نموةلثسملا |

 ٠ |ءلوق 9) ىوج هرريسفت ا قلح نافهلوق نمءافلا نا ىلاريش (حلاريسفت اذه هلوق را 1
 ط.غاف هلعجو ريغصلا عماجلا ذياو رجئاوةرمعلا نيب ىأ امهننب قرفلا ىنعااذهوامبندب عمدلل ( مددمزل ١

 امارس ناك انا مارحالا عمجنانا قرقل اهجوو مدلا موز ؤامهتس لصالا ةباور ف ىوسو هناورلار هاظأأ

 اذال اعذالاق عج 'ازحالا

 . 0 واعر. و ركم ىأ مار نيترمملا نيب عبجلاناةدافأ هيفو ىليز لب , اهلا ىلارخ : أضةساثلا تك

 ا أ لاعفانالنيتحتاىفدوةفمنيترعلا فتن .اثردقلا اذهو اهةن بجو اهمق عمت

 نالهامز# حنا لاعفا نمئشعادا ل ةرمن مة حت مرحأ قاذأ هنروص (ءرم من ع < مرحأ نمو هأوق ( رم

 بت 20 !ةنسلاأطخأ هنكل لا لاعف الق ةرعلالاعفان انتا نكماهنال هد يور ماهيب
 :؛ دعبةرغلاب مرحأ هناورهاظ (جئا ماعا لق هلوق) ىارصتالاو ءىوج اة يسمريصنت مارحالا ىف هنراقملاوأ

 لوق بقعىباي زلافقاسسامل كنك سلا جاي هيىذلا فوقولا لبق كلا ا
 كرترعلا وم ىدقلا قاوم ةةاعر نيرعفاا برت تانالفون نم

 دوم د

 قس



 هع (نكبممالنم ىلع)

 ةلخبسزاع رخال !اوأا,لفنتلان !قرهاظوهو 0 ع 111 ما

 5 يلع كيب ارا هلت دول هنان مر اريخن هلودخدرخ 1 [نمىنع. (ةكمهلوخد نم مص هلوق) . لوخدلاب
 اص مارحالا ل. 5 بح اولا نال هلءوامعال هلو درخ نعم[ كسنب موحاف جرخ اذافةرعوأ ةحدرم لكل

 لكمرحاقار ارم عجر ول لد نميعتلا ىلا جاتحمال نا تش دو مهفلافلاق هب هةنلابإلا هة سالف هتمذ قاد

 درحم ىو“ راصف ناض+ ءر نم نامو هبلع نه انلق اك هيلعام: دهع نع بوب هتالح د ددع ىلع كسي رع

 د..ةترهاظ لاقءن اقر نعصالا لعن يناضمر نم ن اكو لاذكو زاحهريغالو ل قالا نمعب لو هيلعام
 ةكم لدي لو مارحاالبت اخير واحول هناا مارح الد ةكم لسخد نمو هلو3 ىف ةكملودتي فنصملا
 همزلب مارحاربع ن رار ك1 تاغ رانيا عئادملا قال فلاكوهو نب نئكينلادجأ همزابالا

 || زوالا تناك امارح ناك ملم ارجالا نودي مرحنأو أ ةكم لوح ددصق يلي تاقمملاةزواحجي نال ةرمتوأ جاما |
 مازتلالا لع لدياملعفاذا اذككةرعوأ ةح همزلب ىلاقولو مارحا ىلع هلل لاق هناك ل 'ءد مارحالل اي
 ئذلاءازجإ فرشأ قالطا ىمازناحم مرح دك فنصملادارم | ذه ىلعف تلق ىلجلا نبا حرش فاذك ىسهتن
 مرح ادصقن أل صاح او ىوجةنعكلا غلادابده ىلا عت هلوقىف مرح ىلع ةمعكلا 7

 | لاق ن وفرح ؟عضومى جيلا ع ريدقلا خفو طوسملاو عّبا دملا ام ىلع ةكمدصقك ماوحالا تجوب
 ىنارل صوت ال هنالامهلءلعت ىفل اق ه.دبحاصو مامالا نيب افالتحخ ا ما ارا دجيبلاوأ م ريالا ىتملا لك

 سل مارحالا عدت 0 : مرحلا لال صوتنا نوكمامالا للعت ىف ذو مارحالابالا مار ارا ددسملاالو مرح

 2 1 ارحاالد هملال وصولا هلزاحالوأ ةجاسل مرحلا ىناناكسمالا ىاقالاوذب ول هنال جم
 أو دنعنيكس ةلادح أد ربنا مارحاريغ ةكم لدي نال ن ا ىلعءاني (ىجفاشالانالخهلوق) ىدنفأ
 1 ةزواعي :هيءزل ىذلا مدا طقسلهبدمق (مثا تاقمملا ىلا عجر نافهلوق) يابر كلذ هلسدل اندنعو

 هزواحنامدنارعأ هماعررقتملا نال ةزواخن ا مدهنع طقسالت اقملا ل* ادن مزحاولف مرحمربغ تاقنملا

 قرط (ةكمهلوخدب همزلا جو مالسالا ةحنءزاح هلوق) هملالمترمث مارحاالب ةكملوخدي كن موزاو
 أ راصو ةرعوأ ةحدبلءبجوةك«لوخدي هنالرفز لوةوهو (زودعال س ايقلا فو هلوق) لحادتلا
 1 قوز الهلاداسخسالا بولت تاو ةشإالاكذأ: الق هتمذىف انيد كلذ

 : تاوحاذاام قال ءادتنالا ف ف مالسال ا هعت < هان ذاك مارحالارةعقل مله ياظعت هب هيلع بجاولان ال

 موصن ىدأت - هناقرودنملا فاكتعالا اك ادوصقم مارحالا ان ءالق هتمذ : ادراك هنال هع

 هملع ت>وامةرورمصل م (مسلا تاو ناك هاوق) روق است ءاعلا نود ةئسلاهلهن م ناضمر

 ٌ ةئسألا ةةرود ملاهي زنا مشق ا شوو مدعأ ةزبلا لوب اميدريمت الورمعلا تلو نأق 9 لودلاب

 قدرشت لا مانأ نم مومكه مف هركب تقو ىل ااهرخأ اذا تلق ىلوالا ةنسلا ف لوخدل اب هملع تحواع ةيناثلا |

ي نيرخأتملا ضعب همةعتوةيانعلا فاك انيد تراصفا توف هناكراصأ|
 ١ ةيدعسلا ىئاوحلاىفو هفعض ىنذمال هنا

 ىبتنا ىلصالاب صنع ندلاو:دُث ازةروذدنمولو هرمملانارهظتسا |

  لّالارابتعالاسف ىلا ىلا ةرعلام رن الا قافالا نت انس 0 ق>ىف 0 ا

 ًاراتءا بالا اذ ةرئا سد اطءاوزبتةدح ىلع باى هلعج ىفاشلاراءتءالابو تايانابقعهركذأ|
 ةرججلا ماوحا لدي ناب انج مارحا ىلع مارحا لحخدي ناامنوأ ماسقأ ةعن أ ىلا م ىقنتةملقعلاةمسقلا ١

 | معان مو :هلوقب هملاراشأ لوالاو هكعاهع رج مازحا ىلعةرم م اا لخدي نامل ةرلا محا ىلع

 1 د0 و ا ع ب
 دا دان اك ( مار الا, ءارحالا فاسد 0 50
 6 | كات تارا كيتو تا

 دعه حج ب --جب
 يو: مي 2 0 ب ل حج

 ل ولعت دعك اك
1111111111111 

 1 اراثأ 0 0 111 لا ندهلوغب هنااا ساورك ايمرحا مث 5(



 (نيغلا ف نةلوالا ل 5

 أ معب فيكم هلهاةرنود نع 111101111 اعاد او هلع طا د ىنلا نعل

 ١ |(الصأ مدلا طقس : الهلوق ىلا اب لغتشا ن اف هلوق) ىوج لضفالاوهامو هعزعلا كلر ىلع لكلا قافتا

 ١ ىوج كلذكا ًانضيأن راقلا فكل اف عجا عن ::الواخلا عنلوأ (عوأت :رمعب هلوق) قمساك عا اجالابىأ
 أ كلذ ه ماعز مىأ (تاسقمملادنع مارحاهلوق) ىوج هنأرمأ عماح نا (مئاوأ رعلادسنأ خوذ)
 اءادأ ةرمعلاو ماس قرفالامفوتاقمملاىلا مارحالادعداعاذاام ىلوال اةلّثسملا عوضوم نا لعاو ىوج

 امال رقأو ره اضاقداعمم لقب ملا ذو تاسقملا نمءاضقلا مارحا اثنا اذأامة نامل اوءاضقو
 | مالكن مدافت_مريغتاقمملا ىلا مارحالا دعي داعاذأ |م ىلوالا عوضومن ا نمد ر كح زامن اهمالكرهاظ

 ا ةننامل ارا انو ذاع رجلا ل ما رخام نعل وتو ال لج دلو فنصملا

 | ىضقو هلوق, راشلامد.قاذهلفاصندمفيامفنصملا مالكى سلف تاقبملا نمءاضقلا مارحأأشنااذاام
 ا رام ةيانجا عفترتالدوعلا,هنال (منا طقس الرفزدنعو هلوق) تاسقبملادذعمارحاب
 | ىلوال اًدلّسملا ىف طةفامر وأ اسلمامرهعتاقمملا ىلا دوعلاب كو رتملا الت هناانلواهلاداعمت تافرع
 ا كانه ب>اولا ناقتافرعن مضافأ اذام فالك ناصقنل !|كلذريجناف ةمناثلا فتاقمملان مءاضقلابو

 ا نم قسا تاق 0 لعل كا وردي لذ ىو رغلا ىلا فوقولا د ادّما
 | دوعرطوقسلا مدعاارلا تاكن او هقساك اضأ بو رغلادعبو لب بو رغلا لمع دوعلاطوقسلا ما

 | ىلابش , طةفامر<عوا ايملامرحم تاما ىلا دوعلاب كورتملا ىتالت هناانلو ىليزلا لوقو فرغلادع

 1 ىع اطتتفامرععوا هلوقو مامالا د مع عنا اييلمامرحم هلوقف هحاصو مامالا نيب فالخلا نم قدسأم

 ا ةموظنملاف قسلال اق اذغوامه دع

 5 امدهتفاوجو أدق مهلكف « امرحأ ْمتاقملازواحرم
 ا طقفدوعلابهنعماطةساو « طقسدقنابلم دعب ناف

 ْ ظةسالفروظحلا هباكتراببحو هنالهلو ىلع مهذعرراصتقا قناع: ا (نةروصلا ىف هلود)

 | ١" هنمعاضقل ايهقحامضاقريصوت |ةمملانم مارحالا كرم لصمح ناصقنلان اانلوءاضقلا ق هنع ب انت> الاب

 املا مضن نا هلع ناكف ةمئاثلاةر وصلا صنم رك ذامناده>ووار وصق ىمتنا هل بحوملا ىتعملامدعناكأ
 ١ نم مازحألاموزل نمرحامنا ىلع عبر فتلا اذهب هين (حا ناتسلا ف وكلا لح دولف هلوق ) الوا هنانردصام

 ' هاوسد] بجوم مرح اوأ ةكمدصقف مرح اوأ هكا ركدمأ نك وس همن ىلعوهامناتاقنملا

 ٠0و ومأ .تاتئاللوخدلاةزوجدنانتا اال حاد لكان ماناكمدصق اذااما الوأ كس دق

 اادسقلا اذهنار ألو ردعلا قلاقةماقالاة سنن مدالهناىفاملان ءوةباورلارهاظ ىتالوا ةمعرشلا ةماقالا

 1 | تاقيملا نيب ىذلا لا لون دديريقاقالاذا لقالاوه رهظ ىذلاوالوأ هّدب نم هور نيح هنمددال

 ا رهاظلالوقأو هان ن نم هجووم نيح لح ا نم صوصخم ناك م دصةدوجو نمدالقأ. فاك سدلو مرح او

 ْ !ا مرش ةزواخلا رك ذامدع عئادملا فامكلذ ىلع ل ديو فاك ةزوانادنعدصقلاكلذدوجو نا
 أ اذاق مارح اريغد مرح اوأ ةكملوخدوأةرملاوأ ع جل اديربةسلا تققاوملاهذهدحأز زواحاذا اذه لاق ث يح
 ا هرواخادنعددارالاريمعاف ىبتناهءلعو اا اريج راع .يبناتس قأن , نادارأ اسغاو كلذدرب

 الا ىعخت مرا براخو تاقمملا ل خادىةبرق ى هورءاعىيناتس ىأ (ناتسلا هلوق) لير

 | (حاقافناهيدستلاوهإوق) ىلحنا نبا جر وج كلي يو رشح هر تامين هيو زو خالف
 مآ ناك موك قاذالا همدار ]لب اقافت هن ,ديبغتلان وك تحب صوصخ قوكلايدارملا س دل لاذ

 أ ةكملوخدمإتاقمملا نود ناك نم نال صاحلاو تءقاوملا نودام لهأ نعاب زارتحا هيدسقتلا نوكنشال
 | قافال ان هلدنأول (خلا فلكم لدول هوق) ال مأ هلوحخد دنعن ات ةسلابهل ة جاحد سصقءاوس مارحاالنإ

 / اع احا دجدرعي 3 دام فد انهتيلبأ ناكل



 ةهك؟6 (نكجحمالنم ىلع)

 أل دنا ةرمعلات أ ئادب رناكن ا ةزواسجنامدلاموزلنمأ هان ذىذلا اذهو ادق لوقا ا

 )| كسنلادصق اذا هل عوز وان انمدملا مو زل نام هون هنال بتنا مارحاريغب ةكم ل خدي نأ هلذ ةحاحل ناتتسد دلا إ

 || ىلع اني هركذاسعا هنا ىلع لمحت ن | سح ل ءاو هءلعئثالةحاسلاو ةراقلا لب هدصقيم اف (ُ
 | جاد ارأ ادام ىادهلا ف هلوقب دارملاة لكلا 1 ذاك كلا دصق نممقافالان هةكمىدصاق ىف تااغلاناأإ
 |كسنلادصق ءاوس الكم دصق ند ه ىلع مارحال امو زم هقطان اس“ كا عجنا هذ ا اذاىأ ةرمعلاوأ | ١
 | همهوتام ىلعءانبردلا ىف عقوام ل«. هنمو ةملالنرمث تنقا لاوس رابغ سإ سدت راسا ١ ]ل

 | ةزواك مد هلع بحال امرنماد_حاو درب لول لاقف هرخ آىلارمعلاو أ جئادب ريقافارب ولا لوق سم
 5 هذع هإةنام ىلعالو ىلاعت هللا هجر لكلا ءركحذام ىلع علط, ,ملردلا نحنا طنا لضاتمار تال |
 || رهظ ٌمدكمدي رب ىأةرمعلاوأ ادي ربرب وذتلا لوق نمدارم انا كذا كلذ ىلع علطول ذا ةيلالمن م اف

 أهتم هحرمثوربوذتلا هب مىر.وزردلا بخاضواشأنلاك ناتو ةم رتازدس كش ١
 | ىدنفاحونلاب زعم هحاضب ا أ .سو هيمحأسصو مامالانمب فالخلد لا ىذا مامالا ب هذمل ة.نلاب

 مناف فلادصقاذا هل ةزواجلاب مدلا مو زنا قي رصوهواضر | هضم ةيادحلا نع قيساف زو ْ

 0 ( 1 هنمو فالخلان متلعالل طقاس هادا ةرامعل» وأتى لاا مديصقب

 كيج / تمعتإ هرك ذام ىفانسالف يح اصلا بهذمل ةم_نلاب هنا ىلع لم< تقاوملا لد ىف باد ىف هم حرصام
 اننا ب ل لانس :رمثلاو لاكسلا نم لكى لءؤخ دقو ق.فوتااوه اذهو مامالا بهذ هب ةستلاب هنال 41 ل

 0 1 ا /تاع < ٌ
 0 حب (امر ا نامسشااو وهسلا نءءزنت نم ناحيسف الخل اي رخ عضوم نم متفلا ف حرص

 3 نري ارا نعو هياورلار هألن ىقدعاوأ نرقادريغملاداعوأ هز واح ىذلات اةمملاىلا داع ءاوسو ةرعوأ :

 1 ل و ةناورارهأل ا طقس :ملالاو طق سدعباوا هتاقاملارذا عملا عجر ىذألا ناكنا

 .نإ/ 1 كي ا تاو ب صحو همم اعلا نا نأمم .أفراغلاءد.نقتلاو هدنعىا (اسلمهلوق) مهفلان ءةشلالترش

 00 يي. || تاقمملاق بلبل وامر هع داعول هنالت اةمملا ىف ىأ امل مامر عراع مثهلوقر دق حلاق هلوقا ةكال هدنع

 اه ١ م أسهيرعو ع -ر م هز واحامدعد ىأ ن 4 43 و بان وامركمداعوأ هيأ ىلاراشاو مدلا هنع طقسا هناف

 ١ ةسلت ل نال صاحت حتا هلئمو ىهتنا تيب ملظعت ىف هي هيلعسحا !توف هنالىلوالاب هنع طقس هنافأ

 ناامهدنعو هلوق) هم 5 ]الرمش ةفنح ىأ دن هه رانوأ ناقل اددع تلمح اذامدلا طقس اغاني ظ

 أ اذأت هلداةريود نم مارحالا ىفةعزعل |ناهلواتكحااسامرحم هررماذا كت اقملا قحرهطا هنال (ماعجزأ

 ا اوعجاو ا.لمامرحمدوس ىقالتلا ناك 54 ا ا لا

 طقالا طوشولو فاطامدعبداعول هناو مدلاهنع طقسدنم مازحالا أناو مارحالا لبق ىأداعولنأ]

 : أءادتبالا وح لادوعب الذ هرادةعم وق 0 .5 عرشام نال فاوطربغنم ةفر د قوقولادعاذكورهتلا اك ١

 . دكو, فاوطلاى ايزارنحا سداف فا اوطلاعمرجلا مالت سايد نقلا ن مدرادحلا قامو تاق ءلاىلادوعلاب |

 || 02 توف فانا طدحما فو هكرتوأ لضفأ دوعل|نا منن مارك ذي لو ةانعلا فاك مالتساريغ نم مدللا |

 ا هليوم كا نم مارحالاو ضرف ا نالداع ا توف فم ناو همارحا ف ىضءو دوعن ال هنافداع | ْ

 1 االصأ توفتالا.ئالدوعب ال هناو يلا قيس الو هند 6 ىو :|ضرفلا كرت نم نوهأ سجاولا

 ًاايرشاقلطم مارحالا تلف طرس“ هنان موانمدق أع لكشب جاو تاقمملا نم مارحالا ل_عج تلق ناق رك

 ادبال لب امرهم تاسقملا ىلا دوعلاب طقس ,المدلا نايىلاقناو مامالا ن |ملعا مث بح اوتاقنملا نمهنوكو
 / |اهراا.لوقب وهمحاو اهنال وقيل, تاسةملاهنعةسلتلا طارتشاب لوقدال هم. اتلادوحو نمطوقسال

 ط داب درع طرش سل لا ناىعّدا نذلاقىوج كلاؤك ناك ان جافا .رمثتناكولو مدلابأإ
 | حارعت ن نم ماقملااذ-هى نيرظاخ لانا لعام ى ما ضئارفلا م طرمُد :لا ناو ماو قرعلاو بحاولاو :

 | لنا لاك نان واذ الوهو لهأ يود نم مري ناقاقالا تح فدع نجلا مارت هريمماكلا
-- 399735-55 

 ل 0 5
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 دلولاىف د>ودقونهالا ةلازامرحلا ةسظىف نامذلل سدسلا نانو نكد هعنذ هبلطولىتح باطن لو

 كلامادةلاز اصغلا فو ةيرحلاو ق رلاك ةمعرمشلتافضل ارئاسك د لولا ىلا ىيرعسا نمالا ىاقمتسا نال
 همأ يرخع ن كم ناك ام فيك 4 ..ظلادلو نهض اذه ىلعذ همأ سصاغ دنع ةدحدلولا نال 0

 نع الدرلا نم يرخمل نكي نأ لسق ة 5 ءظلادإو كاهول ت- لؤالا قرفلا فال ن 5 : وأ هدر نه

 بسلا ن ابو هلوق ىلع فوطءم لا كلاىلاديةلازا بصغلا قو هلوق نم ىيتاين الع او ىمعو از

 دهر امهن اسم بح هإوق) لا بصغلا ىف بدسلاو ىأ بصل |ىو هلوقريدقتو 00
 هلعفرثأ مدعنادقو لحد ص هنال (دلولا نع غن ال ىأ هلوق) انش ةدايزلاو لصالانامذ ىأ (توملا

 اهحرخأىذلا اهكلعاذ و دالوالا اذكف ةنومذمريغتي قي مالا أزد نيح هنال اب زريفكتلاب

 ةبشءازجلا ءادأ ل قو نامأ ةرشالو نامأ مالا ف قسلذا ةتيمنكتمل اهحذولو رصيد اكلم ىأ

 تدازفاهءابنافبا اوصلا لعل (تدلوو تداز ناف هلو3) ةياغمرلا ىلا اهرب ودول ة هيقاننامالا
 تاصح ةدانزلا نا ىلع لدي امهمالكح ىندجو هنال سروصتلا ىلا ةحاحال لاه :دقوىوجتداووأ

 امهنعضهياوص (ام-4عّئابلا نم هلوق) وأ ىنعم ىهفو اول اامأو ىرتشمل ادي قهلوقوهو علا دم»
 2 ناكو مالسلا هيلع مهارب|اهمصن هين اوج عج ىفةدوهنمتامالع مرح ا دو دحت (هيشا) ىوج عئانلا

 ا نا مثرع اه دب دق مالسلا هيلع ىنلارب أٌاهعضاوم نر ماللاهملع لب ربح 2 : ةدازي تا

 ل / الاىلا 3 84 1 01ا /

 ا ب عم عع ا ا م 7

 6 ب 0 5 "نه , مز ارغب بنوا ةزو صبا) 0200 عيار نا + ارش تقول ةز أم باب 0 5 07 ١ لا 011100

 امد درقأ امئاوامهندب همسانم مارحارب ريغ يأ“ اناس ىف عرشامم اكحأو مارحايشيانملا ناس نم ةرفانأ] ب4 0
 اعوقو اهريخأت د عمر رح لايف اهعدقتو لب اعلا 00 00 / ا : ل

 نوب *

 1 دعم دعحإ 0 ااا و 1 ول لام ير

 .فالخ ناككملاو نامزلا ند ءلرتثمتاقملاهصنور خلا ىاك نامزلاب صاخة غل تقولافالاو تاقمملا تاهير

 : تقولا حراشلارسفاذهلو ىببتنةنواجلا لل ديىناكملا تاق انه يدار او نامّرلا ار صاح هناف قولا

 ءاضتقا مهفاع ىنتك اهناالا مدههزلل وق ناهملعناك (مرعريغتاقمملازواح نه هلوق) تاقمملا

 : دنحأو مدهمز مارحاالد هز واح اذاق هسفن ىلع مارحالا باس ةلزنعهتزواس < نال مدا لطد هلوك نم

 ||| ىلع هلل ل قولو هسفن ىلع مارحالا باح اةلزنع مرحلا لود ةمشب تاقدملاَوز واحمنالةرعوأع امانيكسنلا

 || هلعسجو اهذسفا مث عوطتلاةالص غتتف | اذا رعفلاببجوأ اذاكاذكف عر ءافامترا زان مارحا
 نم حجرخول ىتح اضأىدلالعشب فئصملا قالطا نا لعاو رب لوقل انابجو أراكنتكر ءاضق

 ةرمعل ا ادكوهنع طقسأم 0 2 جب مرحاو مرحا

 رهن ةرعوا عتب مرحلا نم تتقاوملا لهأ مرحاولا + د ىلعو طقس لحاىلا داعن انك ذكف مرح لا نم
 قرفالوةرمعلاو جيت لحلا مهتاقيف تيقاوملا لهأ ماوةرمعال لاو جلل مرحل هتاقيمىكملان اههجوو
 رحاب ديقنلو ة.لاليترشثلافلاقاذفودنعلاو رحل نمد ماوحاالد تاقملاةزواحم بيس مدلا موزا ف

 هزواحناو الاد يدعم مذ همزل ةكم نم مرح اذمالوم هل نذأ مث مارح الد زواحتاذاف قءقراا لومثل

 نيطاضختريغةزواحما تقوام,ئاوهرهاظ ههجوو ىروتنا فلا فاك امهبلعتئ العلب و لساقرفاكوأ ىدص

 اهرك داش انش دربإوا ةرمعلاوأ جاد اراولامنمب مازخاريسغب تاقمملاةز واع مدل امو زف قرفالاذكو
 هؤاشنممهو مدلا همزابالةرمعلاوأ حادرتملاذا هنا نمر ردلا بح اضواشاب لاكن ياهعبتو ةعيرشلاردص



 كو (نكج مال: ىلع

 | نم الادصال ضرع دقف انحهعارناهنال]طابووف هعاتباوأ اديسص مرح عاباذاو ىفاكلا ىفلاقو
 ةءاغف لاقو ىبتنا عذلا ةءلهأ نع هجرخأ عراشلا نال تمم عابدقف هلق امدعن هعاب ناو هنء ىبنموهو

 امرك ناك اذادمنصلا ق مسلا ىدق اعتمدحأ نا نمل ا كسا: منع سائجالا خاض لقنو نامنلا
 امهدحأديىفوأ اممديأ وأ مرا فوأ لحنا قديصلاو ايرتثموأ اعداب ناك ءإ دعلازوحال
 رظن نيلالح ن ادق اعتم ان اكن اوةق دصوأ ةمهوأ هيب ناكهاوسو صغقلا قوأرادلا ىفوأ همالغدب وأ
 لل اىفامهدحاوأ مرملا ىفوأ لحلا فن اعبابتملاناكءاوسعب.ل از اح لا ف ناك نادمصلا عضوممىلا
 ىذلا مرح لا ىلع ناكه حبذف ىرتشملاىلا هللسن اف عسلاز كمل مرحلا قدمصلا ناك ناو مرحلا ىنوخ “الا
 نيعتس نا عناسءالو هعابم مرجأ مث لالحوهو هد اطصادق ناك اذا عايل هممق ىرتمملا ىلعو ها هعاب
 نادال هناف ىرتشملادب ىف كإ هول هناي لاراشأو رحيل ىفلاقو ىهتن اهملع ىذلا+ازجلا ىف عقلا ذهب
 هعابف مرحأ ملال وهوهداط صادق ناكن او هك.اعمل هنال غرو هو مهاسلاهداطصادق ناك اذا هيلع

 ءارشلاب ىرتشملاو ع..سلاب ىنج عئابلا نال لماكء ازجدحاو لك ىلعفءازحلاامأو هتعق نعذد ىرتشما ناف
 هلصاحو ملسملا قح فراك هقح ىف يوقتلا طوقس د افأف نيعلا ىلا مير عقلا فاضأ امر ممدامربلا ديسص ميلع مرو ىلاعت هلوقب نيعلا مرحي مرح حق دبصلانالادساف نك لوالطاب عسبلا ناك امناوذخالاو
 -5 ءاوسلطيبف هتيعل احمق نوكحيفاث,ء ارق فرمعتلا ن وكف تافرمصتلارئاسب ةيلحملا نعنمعلا جبارخا
 0006 0 ناوالالح ى رتشملا ناكولو لطانع رعب نأ داقأق فما هقلطأ ان هوامهدحأوأ نيمرحاناك
 3 /هناك نإ 2 مرمم ىرتلاوالالح عيابلا ناكل ىتح مرحلا ىلع نوكيا افا مأوالالح عئابلا ناكولو لطام.*ارش
 6 0 ناك ن اوءازجدحاو لك زل نيمرحتاناك. نافأدي دس بهو نات فرصت لك اذه ىلعو طق ىرتشا ا مزأ

 ليي. نال اكلم ديصلا ناكاذاملعشف مرحملا نمرداصلا عبسلان الطب اوقاط أ مهارت تنأف طقف همزل امر امهدحأ
 كر ب 7 ىأ هودبق امناو لحن اوأ مرحبا ى مرح ا دقع ناكاذاامو مّدقتاك نام .لا ةراعن ىف حرصهيو مرحناوأ لحتاف
 و ب. || ثبجنيكيمالنمانالومةرامعى عقاولا للخما وس كل ذب رهظيف هعان مرحموهو هذخأ اذااعنالطملا

 بعير م | نادعب زاوجلاب هيلع ىلا مصب فيكو راج مرحلا نم هجر خأ امد_هن هعابول هنالمرحماب انديقامتاوىلاق
 ديضلالحلا عيب هلثملاعوضومناكاذاالاهلاقامل ةعصإلو كلذك هعمب مث مرحتوهو هذخأ ضورفملا

 ىنعبد[ولا ىلا ىرمسق مر اوهو د.صلانامأ 01 نمألاىلادرلا بحاو دمصلان وك ى أ ىلبز

 ةيرجلاكدالوالا ىلا ىرمست تاهمالا ىفةرانقلا فاصوالا نالاض أدالوإلا ف مرحلا ىلادر|بوجو تش

 نوذال ثيحاناف تدلوف ةيبظ بصغولا لكش انه دلولا نام لق ناف ةياغريبدتلاو ةباّكلاو
 ديعلا قسوهذا بصغلا ىف هفالخدرال بلااءلاوهو ىلإست هللا قد مرح ةمساظف داولانادباصداولا
 ميسي عع هع كي



 (نيدملا تن نملوالاءزجا) دل
 لكل همزلمف تاقبملا نمنيمارحالاوخأ هنال (نامدهمفرفزلاقو هلوق) ادرغم ىنثملا ىلع ريعذل اداعأ
 لحد مث جيت مرحاق ما اوحارم-غنمتاسقمملا لح دول هنا ىرتالا تاروظ لا رئاسإارايتعا مدامهئهدح او
 دنحاو مارحا هبل عب جاولا ناانلو اذ هاذ كف هناقيم ىن مارحالا ءرغل امد همزلب هنافةرمبب مرحاف مرحا
 نراقوهوْئث هيلع بحال تاقيملا لخادجئارموحأو ةرملاب تاقبملا نمم أول اًذيلو ةعقملا يظعت لحال
 تاقق.ملا لها دج لان موسأو تاقيملا لختدامل هنال هر دومشتملا فال نامد هيلع بحال ذحاو بجاو رعي و

 دقف مرحتا نم مرحأ اذان لحما ةرمعلا ىفمهتاق.مو مهنمراصتكم لخدالو هنو هكرتلمد هبلءبجو
 بج اولا نال جاب زامهدأ ىفالات قولا كرت,ملانتاةسمىنامأو كلذلرخ مد هيلع بف تاسقيملا كرت
 همزلام ىلع صقنلا لد أد قفا وم مرحأ مثمارحاريغب هز واح اذافنيكسذلادح |تاسقيملا لود دنع هيلع

 ددصلالتقب بحامنال (د>اوءازءامهلعىفاشلا لاقوهلوق) رحبدحاو ءازج همزلف مهد وهو
 فلتملا فال_ةخا, فات ا اىلةرافك ناكولو هرغص» صققنب و هريكت ب جاول ادادزب هنا ىرتالأ ضم ل دب
 انلو مرح اديصْلتق ىناكرتش ا نلالكر اصف لوتقملادمعلا هد فالتعاب فلتتال لتقل ةرافكحك
 نيرمالانيبانعمف معلا نمل تقام ل عازف ىلاعت هلوقب ةرافك ماعم ىلاعت هنال لحال ديو ةراغك هنا
 دحاو وهو مرحلا نيلال ىو دد ءتموهو مارحالا نيمرللاىن مرح نالو نيلالىا فالخم نيل.لدلاءالمت
 لل دمال ىح ةرانجاوهو لعفلاءازحال لحال دب ه.ف بجااولا ن ال (دح او ءازحأ مولع بد لد هلو: ىلبز
 ىلعو لح ال د, اهنال ةدحاو ةيداموماع بح طال حرالثق نيلجرت لحن اددءتبالاد دع الف هبق موصلل

 ةيانحلاهاز لانه بجاولا نال نيمرحملافالخم رحيلا ىناكىلعفلاءاز-اسمنالةرافك ام-هنم دحاو لك
 ىدعتل اةهج تفلتخا اذاامنيلالحلا ىلع باول اددعت مدع نم ىنثتس نكحل موصلاب ىَدأتباذهو
 اكاقافتا لتاقلا ىلع عجن اذن للو لماكاز لك ىلع بجو رخت الا لتقو امهدد>أ هذ أ ناب
 ناو ادرفمن اكن ااهعمج مرح ا ىلعو ةعقلا ف صن لالحلا ىلع بجو امر امهدحأ ناكو لو عئادملا ف
 مهريعو نومرع كلرتشاولو طقف ةعقلا ثان هءلع ناك نزاقو درغم الحلا عم ناكو لو ناتمعقف انراقناك

 لماك“ از كلذ نم هصخام عم مرعم لك ىلع بحو مهد دع ىلع مسي دحاوءارزج بجو مرحلا دمص لق ىف
 فصن لكى لعف ةيرض لكسر ضاذااما لك ى بع صنلا موزل ىف شالف ةبرمضب ناكن ا نيلالحت ا لق نا ملعاو

 عيل طيو هلوق) طيح فاك اعماتعةواذااعدسقموهو رونلا ىف لاق فلا ىفكنآب رضب ايورمضم هنت
 عيبامامارحاماو لالحاماديصال تالا نارلعا ( زاححراشلالوقىلاهؤارششوأ ادءص مرح اىف مرحما
 فاصللالوةدنعرحبلا قلاقنالط.لا ال مدت داسفلا همن نوحراشلارك ذف مرحلا هب لخدادمص لؤوالا

 قهعاباذاام لمشف هعبب ىف قاطاو لطادال دساف هنأ ىلا عببلا در هلوقد راشأو دنا ع.لادر هعابناف

 نوكبديقوكل ذدعب هجارخا لحالف مرحلادسص نءلاخدالابراص هنال لحنا ىلا هج رخاامدعد وأ مرحلا
 عنم ىلع اسامق ده هعنمو عت عملا ناف مرح فن اعب ايتملاو لحاف ناكول هنال مرا لاد دصصلا

 فال كج لباسح ضرعتب سل عسسلا نايمامالا قرفو رهنلا ىفلاق لحن |ىنديصولا مرن نم بعل
 اهلكاواهسذوأ اهعابف مرحلا نمةيبظ حرخأول هنا نم طمحم ا امو ىدحلا لاصتالل مرحلا نمدامر ولام
 نءةعام»نباىور عئادللا ف لاق ةعاعمن يا هناو رل قف اوم ف .عضف هك هنك-ل لكالاو عسل ازاح
 دؤبول ماهءاز-ىَدأءاوس مارحت دل همهلب عافتنالاو هحذ نأ لحنا ىلا مرحلانمادبص يرخا لحر قدمت
 هداصاذاربلادمص هعبرف ىناسثلا|ماو ىمت:ازاح هئاز-ىف هدهقب ناعتساو هعابن اقعنصلا اذههرك | ىناريغ

 هقجىفديصلا ناللطان عيينلافهعاتباوأ ددصلا مرا عايذاو دياهتلا فاق ل طاب مر وهو لحنا نم
 باطعنافلالحوأ مركع هنمهارتثاءاوسالصأ هو ارعشز ودعالور#اك اموقتمالام نوكيالفنععلا مر

 ىلع ب< و هيديصلا ىنءمل قالت | هناقهدب تايثايديصلا ىلع هترانحءازحا هماعف ىرتشم ادب قىاهدن ق

 هليدسٍة لذ نم هيلع اةصتسم ناك اسم تورغمو ىرتث لب . هعلستب دمصلا ىلع ن اح نال اضتأهوازح عئابلا

 لاقر



 ا (نكم مالنمرع)
 بءوتس ل هلعلو ىلال نرشلا نم بيخعاذه لوقو هرك لوب اعملالرنرشلا همقعت دقفاناولواقلطم
 سابعلا لوقل(رخذالاالاهلوق) هدقعت لن هرقأ ام بتكلا نع ىدنجربلا هلقتامذا ىدنجريلاةراسع
 مو ىنيقلتلا ءانثةسالاب ىعم هلثمو رخذالاالا ل اتفانر وءقواشب اود ىعر هنافرخذالاالا هللالوسرأب

 لكم ىلخءالتخخ نع ىمهت مالسلا هيلع هنا لمق نافرهتثددحملا نير صقملاواولاق هنمو اض أ ىتمقلت فطع
 ناك هنااهدحأ هوجو رمباوح اف ىوهلانعقطنيال ن اكو ساسعلاءانئتسارونذالا ىئثتسا فدكف
 لمت ابناث هما ىفناك املسو هملع هللا ىلس ىنلارهظاف هقمس ساسعلاناالا ءانثتسالا اذه هملق ىف

 ثلاثلاو مةتمربغكلذو ساسعلا هينئتس امالا ةكم ىلح كميرحتب ريض نا مالسلا هملعرمأ لاسق»نا
 هيلاةكم لها ةجاحبرخذالا ىف ةصخرلا ساسعلا هلأ سف ةلكم ىلحح لكسر كتب ةيضقلا مع مالسلا هءلعهنا
 ةدعص طرش نم لق نافونذالا الا مال_سلا هلع اقف ةصخرلاب مالسلا هيلع, ربجءاقايمواسح
 لاؤدعب و مالكلاعاطقنادعب ركذهنال ل صفنم اذ هوالوأ ركام الصتم ن وكي نا ءانثتسالا
 اماوه لب ءانئتسالا هغرص هتخدص ناك ناو ةقرقحءانئءتساب سدلاذ_هناتاوجافءانثتسالا سانغلا

 1 7 داقتعإلا نم نكمل دعب علا انعام ضع درا ماعلا نع رتدارصبخاوهسو صيصنت

 0 هم ةفاربكب سنالاواضلا ال مارش اتا تمدصرا لما
 7 هةر م ٠ 41/ || ىدلاوهكر بيطي قاقدناضقو قيقدلصادلو لحل او لهسلاف تش اموهو نيتمهملا لالا
سهق تائمللانيب لل ار ومقلا ف هينودس و تابشخم نيب تو.بلاهب نوفقس هدوجأ ةكحو

 (ناير 5 ةدرر فو مو || ىنات

 نيميقملاو نب رئازلا تح ىف رحل ناككمل (شيشحا ىعرب سأب ال ف ووبأ لاقو هلوق) ىرابلا تف نع 0 ا 3

 ناك نئلويرحالؤرسستم ل ا نم شد شا لجو لجانملاب عطقلاكر امنملابعطقلاو انيورامهملع ةحلأو

 ذاب سأبالو الذ هفالخي صنلا عمامأو «-بف صنال عضوم ىف رتعب اتاي رح انال ريتسالف يرسهمف

 / لك قتالووغتالا الوارف ةعدوم ىهاماو ص رالاتابننمتسلاج ال ءانمدق امك مرحلا نم كلا

 اريواذااعلطمال همار|تاروطظم نمئش لعفب ىنع (ح ازين لكو هلوق) تانثلا نه سا.لاتهشاف
 ١ 0 دمد ال

 لحب 00 نمهلوق) ردمارالا ىلع هيانج سل هنالءازجلا دعني ترحل تان عطقوأ جلا تابجاو نم اسحاو
 ىلعهلوق) اهبانت-ابرمأىثلاءاشالا نمل وقر نأر هاظأ |ناكو ةكحاكر هذ (اهنع ةذتحاءامشالا

 ةعجارعمل-ع. رطن هيفورهئاضنأ نراقلا ىلع ىنثتةقدصلانالىلوأ ناكل ةرافكل اقول (مددن درفملا

 ناتقدصوأ (نامدهلوة) رهنىدغلا قاس ىذلا عتمتملا هر قطو (نراقلا ىلعف هلوق) ىوج ةرهوج ا

 مرهنا لعءاشب (دحاو مدىفاشلالاقو هلوق) ربغلاةابعله.قعتك هبقعتلو ىجلاوؤلا نع ىوج
 عنك ذونام دهيلع ب حيف ممل ع ىنج دقو نيمازحاب اندنعو لح اد-ت:لاملو قي هنالءدذعدداو ماوحاب

 عاجلا ىف فوقول ادعااماو ةفرعن فوقولا لبق ناك اذا اف نراسقلا ىلع نيمدلا بوو نأ مالسالا

 نراقلا لعىأ (مئاثاقمملاز واحتينأالاهلوق) ىايزدحاو مدتاروظحلا نمو ريغفو نامداس

 مرحأ مث مازحا الب تاسقيملاةز واحة روص ىهو:دحاوةروص ىفالامد درفملا ىلعبحب:روص لكى نامد

 رفز هلاقم ىف لاق ثح ةموظنملابحاص هيلع صن د ةوانراق نوكمّتحاذه نهدبالو امهبةزواجنادعب

 ناعاف نامد همؤ هعزل» 3 نرق مم هزواحاذاوهو

 دحاو مدان دعو رفز دنع نامد هلع نرقو تاققمملا لخخ اد مرحا مش مارحار يغب تايم از واح قاقحا و

 رطن همضور م هرك ذات سدل كلذ نالعطةئمملاتاقمملاز واد: نأالالوق ىقءانثتسالان ا مل-ءاو ىوج

 نالةئسمري_غلومخدلا ىوعدلوق او ىوج جلاد رغما ىلع وش لكو هلوق ىف لخاد تاقمملا رواحم نال

 هنال حر يلا مرحم نكي مارحاريخب زواخناو همازح ىلع ةيانحلاسدسب درفلامزلاعفوه امنا الكل اردص
 : ! مرحأ ءاوسس مد همزلو هلوق) ربا ىفاكهنانثتساىلاةجاحالفالصأ مرو أ امهبوأ ةرعوأ ةع كلذدع

 فيك لاقي نأ هاسعاع تاوح ا ىلاراشاف ىوج هرملاو غانم و ملال ىأ (هيتاسقمملا لعتاد م رم
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 (نيعملا خف نيم لوالاءزجم هع

 ءاملاثالخفءاكرش سانلا مالسلا هيلع هلوق نمدرو ام عم شيشه عل القي ةمسقلا تو فدك تاق ناف |
 | ثيدحمتان اهب جا تلق همسقلا بحتال نا جشم ف هذحخاب هنف كلملاتومثديقب ثيدحئاذار انلاوع ااكلار أ

 || لخخدمالو هنوق)» هديصكص نلاب ضرعتلا مارح هنال هفالخبف مرحلا محاماو مرح لا ج راخ ىلع لوم
 | اهتمدئالع هلود) ىلبز لاما ناهك نم ناك ةمار-الاال مرا تدب هلوانم همرحنال (موسلل

 ظ سانلاهشنااذاة داع دن. الامو عاجالابن مالى م نظن اهلا جتامتال (حااهعطت لمحت

 ْ ألو مانكو هعراضملا“اب مضل تدشن الاموهلوق نم تننباندعش طمضو ىجاب زدداع تداياع ىعلا|

 |نمزسامركش (ل جر كلمقهداعتش الام هسفنب تدنولو هلوق) هداعتننباع ىلا +

 ْ أدارملانا نكاد وشال كاتم ةةلانر محن ني رم ةمالعللو حارشلا هملعهبن هلولم ريغ هلوق 20 رز تعال

 ١ ظ لاقىدنح ربرخاراستعابتءدجو ناو عرمدلا قل هعطقب عقلا بحتال كول هنا ثمح ن مرهتلانأ | '

 5-5 ا ناباوجلا نهىددجرملا هفاكتام 00 ىهتنارهاظرطت هفو ىوجلا كا <

 ْ رك 0 اسلاو «بعلاو نيدعق أ|!بوجوهريغو حراشلاكمهمالك ىف قهبحرصماوةدحاو ةمد | وال ةناريور لحال ع
 [قلطمريعتلاب دار أ هصنامجاتفملا نعل قت هنأ عم تاوحان هيلدا لامانع رطتو لاكشالا| تاوهو 00 3

 بقولك مث عطقب نعذن ال ءطاقلا نال مرح ادن واسابوأ اطراركو أ ناك اريغصر تلا | بنار / هنتي بج
 ىهتناسانلا هتش امفئمألهنالسانلا هتش .ال اهدبقو عطاقلا نعضبإال كلولمملا ذا كولمملارغب هت 2س (نر "لكم

 | بنج اناو عطاقلا نمضال لولمملا قياوتعا ذامحاّفملا بح اصل !ننعك هناسحتلاهجوو هرقاو ١ نم يا .

 | تاوحلاقىدنجربلا هفاكن امنيعوه ناك كلا ىلاقح هير ىفانيالف عرمشالاقح ناعذلا ىفندارملا نا هدا - ا 1

 أر ىتحدهمو ف سو نأ لوقوه دير ضر كة رار> ير عزو: لعل (لجركإإ هى هلوق) ن<سبر 5 ساو كسار
 | هيدارتجا هلثسملا ناقا ارعزاكسدلو روصتنالمامالابهذمىلعأأ « 9 0 5
 |هيادهاقاذك (2انالغم أهكلمىف تدننايهلوق) لكلا نبا نعىوج هارب نمىأر ىلع ديك احا 0

 | مرحمان اىناشلاو كلذدع ةعقلا ست ف كف ةخالا,كلعتادنلا نا امهدحأ نيهجوب هيلع ضرتعاو

 0 0 دسار ةنايباتس ادور عز ومب دال لوا مريغ

 مارح هنالهفالذبت م رم كس امأو مرخاجي اخ ىلعلورانلاو«لكلاوءاملا ثالث ىف ءاكرت سانا 0
 ادعو ضيوب ليقود مره ضدأ كلك ىرب نم لوق ىل اعوناىاثلا نعوهددصك ص نلاب ضر ءتلا 9 ىى 4 7

 ًأذاراو اوس ىهلب مرح ضرا كلت مدنع قفل نالروصتمأل ةغنىنالوق عاما ةيانعلا فاذك را 0 وس

 |ناللزالاضارتعإلل بسن رتب فو ةيلالمترشلا ىقاذكمالسالا و 0 فاو - هع

 7 ش هداه ءالاكلاصوصٍخ ةوهاما لات الت قءاكرشس انلا ثيدحو رح بشل | للمسق نم نالغمأ || كح نمش -_ الاتي ع

 رك ذولو مرحلا شيش عطق ناعما لرت مسام ةسنل ايل الا ضارتعالا نا,ب اع دقو لمأتنذ 2 300 نه 1
 ' ءاهلاو تاكا ازوةمحمداضفةلمهم نع (هاضعلانمهلوق ١ ىلوأ ناكل كانه هءاوجو ضارتعالا لا

 [:"ملانعأزاءان هلو ماشي سلو بطحهنال (فجاهفالاهلرق) ل.قاذك اوسلارجخث ةيلصأ
 |بحدح الاكولمم فاحلا ناك ن انى ا. زاصان نوكيا ل مرحلابدس ةمرحلا توسثورم اهوغمدعل هذم

 | نا ارك ,ىعنلاو هف 3 *يثالفاك وامم نك, ناو هعطق درع كلالأ ةعقهفالت انآ و

 روك ذل نكلاناحو أ امدنمو أدح الاكامناكن | مرسحتا قمت ءازمالكلا ىف نوكمالنأ ىضتت |
 | ىلعنالاةرابع لج نك< ورهاظرم غرم نيدو هناب قرفلاو ازجلا بجو الاملاك عطق نا" ب بكلا
 |ق) ىدنجرللا نعىوج اعمرجشلاو شدشحلا ىلا ارصنمءانئتسالا لعمصنا,سابقلاىضتقم

 مطاقلا ىلع هم ةهقلابوج وىلاءاعاه.ففروهشلا نمءانشتسالا نا ىلاربسشم (مرحلا اره سه سن ىأ |
 انرهشلاو سششحملا نم انساه ولوهضام تلعدقو فافح ادع ولو اقلطم شيشعلل ةيسنلاب أ

 |شيدحلادعقلا بوجو نمبيتكحلان ءىدنجرملا هلقنا لاقالخ شهب عربا ةيلالترشلا فاك |

0 

 0 5 تاني اناحمف

 اةلطم
 ميس لل
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 اوهون ؟هجو : همرحخاو لالحل نيب قرغب هناريغال الحوأ ارحم لتاسقلانوكينانيبنمضامب لتاقلا
 أ ىرتالا نامضلا هماعرركش هناق مرحلا فالك هيلع مكالا مب عجرب ىتلاةميقلاالا نمضيال لالحلان
 هلوق) لتاقلا ىلعءازجلا نم نةككامذمالا عجرب مث ء ازحام مم او لك نع حراشلالوقولا

 اذهلوواولابر دس نامالكلا قف هيلع عرفملا مدل عيبرفتلا ماقم ماقنما سدا( مرحما شيشح عطق ناف
 تايناب عونو هسفنب تدني عون نيعوت ىلع هرصو مرحلا شد شح نا لعاو فانت سال «اغلا مهضءب لعج
 ءازمل او هنج نم سدل فنصو سانلا هتدئبام سذج نم فن ص نيفنص ىلعامهتنمدحاو لكو سانلا

 ىلاهذاضا هرالمذصلا اًمهداراف نصل او سانلا هتشام سذح نم سدو هسفنب تننامذالا بحال

 أ ىلا ةحاال ن كسل سانلا تامنا,تنناملوانتتالفةلماكت يثتف ةقلطم مرحلا ىلا هتفاضا ىأ ىهو مرحلا
 ناكف لكس نبا نه ىوبحلا هرك ذاك عطاقلا ىلع ءازجلا ب وجو ىف هل ل خدالذا كواريغ هنوكي ديسقتلا
 تنالامهسفنب تنزول هنا نم راشلا مالك ىف ىتأ.سام ىلع اض.أ كلما عم عقلا وجولاو د ح

 اف ناسا تنام جاوخال هيدر لا نا رهغلا ف باحاو ن اتمبق بح ل جركل ىف نالبغ ماك ةداع
 وه عطاقلا ناكاذا هيلع ةمسقلا بوجو مدع ن اسفي هاب هكا هعطقب ئئالف هلوقو انا هك هعطق؛ .
 اةحبحام فالخم هيف ليصفتال عرشالاقح بحامزا لصاخم او هريغناك اذااهب وجو ىفانسالكلاملا

 قع ششح اطر لاقنالو ءالكلا نم سد امش دس اناملعاو قيقوتلا لمح<ريرقتلا اذهب وكلا

 0 (ارعشوأ هل أود) ىدؤربانعىوج اساب وأ ناكايابرءالكلا قلطم انه هيدارملاو حامسلا ناك
 ١ 3 ظ ناكول ىتحايملعدمص حف اهناصغا ارمتعتو هيفاهلصأ عج ىتلاكمرحاىناهلصأ ضع ىتلا ةرهشلاو

 2 :6] || لا ىنهسأر ناكحولفديصلا مامق ل ةريعل | نال هسكع فالخ هددص لح ىلا ىنارنم نصغ ىلع

 اهضعب لب مرح ا ىف ماوقلا لكنوك طرتشد الو هسكع ىف نعذنالو نع ةهسأر ف برضف مرا ف هعاوقو
 هيو طاع ل ا نمهامراذاالا ىرلاةلاحمةريعلاو هٌعئاورامتع اطوقسل هسأر د :ريعلافامئانولف الا قاذهواهاكك

 نمي [اذاهيفئئالو مرح ارعش قروذخأز وه هنالرصشلا عطقب دمقو اناسحتساءازجلا بح مرحلا ف مومسلارعو
 | سذج نم هسفنب تدنام عطقول هنال (سانلا هتنيامالو هلوق) ردو ة.لالمنرمثةرشلابرمضد ال ناك
 عطق لحا ذو مهتامناك مرح ىلا ةبسسنلا عطقي سنجلا اذهنم هبوك ناله-_ءاع ئالفسانلا هتدكيأم

 الالحواامرعم عطاقلاناكءاوس(هتعذ عطاسقلا نك هلوق) ره هنابنا ماقم مقاهرامثا نالرملاريعشلا

 0 مث ارسلا نعرجن همل ع ئنثالف باو دلا نمو اهذم هلع فوقولاو اطاطسفلاب رمذد بهذول هنالهيد.-ةو

 (قحىفةها ركل نال كلذدل حابيف ىرتملااما دعب هر عافتنال اوهعبب هل.ركيهناريغ هكلمةعقلا ىدأ اذا
 ةعبب زوحالفءاز ىدأىذلادمصلا اما ىرت-ثملا ق-ىفدوقفم ىنعملا اذهو ىف رطتلا فو عطاقلا

 الف هشيشحو مرح ارهشاماو ىطقلا ص خلاب همارا روظدمصلا ناوه ىنذال قرغلاورهنلا ىف هلوقو
 ةهاركمهلماعت نارسملا ركذو انش رك اذ كة مارغلا باب نمهمذ بجاولا ناك ذو هي مارحالل قلعت
 ناىلعلدب رصثهمق سلو هملا سانلا قرطتل كلذ عباولهنانةميقلا ادادعب شدشحلاب عطالا حافتنا
 فال لاق ثيح عملا حرش نعرحبلا بحاص ىأوه هلة نامهملءركعب لوقاو ىبتنا ةمع رحت ةهاركلا |
 حرش ىف اهملع صن ىلادبصلاو ششحلا نيب هفلاخ لاو ىهتنا هتممق ىداناو زر وحال هعبب ناقدسصلا ظ

 مهالازاوجحلا,فمتيالاع رهتدوركملانالةميقلا ءادا دعباعسب ششحلاب عافتنالا زاوج ىضتقتعمجا
 هياعدلوق عطقلاب ةميقلان عض بوجو ىلع ليلدلاو لحنا نود ةمسلا ىلع ىننمازاوملا لمحتناألا |
 اذكةءالح ةدحاولا سدس ا نهباط هلا اروصقم لح او جلب 0 دضعب الواهالخ ىلةذالمالسلا ظ

 | نراقلاو (اهبودصتي وهلوق) رمبرض بان نمرشلا عطق دضعلاو هعطق هالتعا وحاصعلا ف ْ

 |قاغءايضلا نبال عمل رش اك عطقلاك علقلاو ىوجةدحاو ةمسقالا هلع بحالدرفلاكك لذ |
 ىوج «بفروطظنم عماجلا حرش فرادنب نبارك ناهض عولمتملا فس دل هنال عطقلايديق هلوقنمردتلا ١
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 | مزاك قدنلايدارااقر ماقافتا نم هصغذ نمل راول هنالددي نم هنوك, لاسرالا حرا كلادقو ىتلبز
 دارملا سدلف ةيلالبترلا نمدافتس اذك ةيكحا,ديرهنلا مالك فصفقلاب و ةيقيةملا هدي حرانلا
 ددخالاب هبال (افاةّثادب نموهلسراف مر هذ اول نهغاالو هلوق) تدلاوحت مب امل هصوصخ صخقلاب

 امزح ممدامربلا دمص مكححياع مرحو ىلاعت هلوقب هيلع مرح هنالام بيس ددصلا كلءال را نال هكاع
 | هكل م هنال هاسرم ن ذنب ثمح موحا مثل الحو هوهذخأ اذاام ف الخ رب زنخلاو رتاك هقحىد.طدلاراصق
 | لحامدعب ن استاد قديصلا اذه دجوول اذ فو هكسل هيلع ةاتم لسرملا نو كي مارحالا لق ذحخالاب
 ناف ىلا, هل كلع سل هنالىل وال ال لا قهذحخان نادل سدلو هك ههنال هلم سما هذه ىف هذخأ, نال
 أرملاو ةيناشلاو هل رم نعض مزحاف ادمس لالح ذ أولو هلوةب فنصملاهرك ذام ىهىلوالا هلم _ملاتلق

 ىفذ مرح ذخ أو نمذاالو هلوققب فدصملا هركذام ىه ةلثلاهذه ىفهذخا. نا هل هلوقب اد زلاراشأ ١ تور
 0 | سداو والاهل ملا ق هدأ, نا هللاةءنان سكعلاهف باوصلاو ر هر قسم ذئنح ان زلا مالك 7 0 مدعي

 ةلّمسملا نهف: ا اهركذ ال دلما هذه ىفهلوق ىف ةراشالا مسا سد تاق ةلمملا هذهىف كلذ ٠ 3و 5
 هلوق نم فنصملاهركذا هذ .-و مرحا مثلالحوهو ذأ ذاام فال هلوق نموه ورك ذأسا لد ةساثلا 1 1 و2 اه ف 1 3 3 0 2 0 - ا 0 احا - و)

 مرام لالوهو ذأ اذاام فالك باب زلالوقل ة.-نلاب ىلوالا إم سماوه مرهم هذحناول نمتنالو ل ع 7 0-6 7
 دارملاو رظا قيس هم الكف سدلذ ملا لالسذخأولو هلوةلال ف نصملاهرك ذا ةسنلابةيناثلاوهناك ن اذ

 ةيحلاو عسببلاك ةيرايقالا بابسالا نمام بيس دصلا كل ءال مرحما نال ىا_ زل لوق ىفبابسالا نمألا لن مهن رد اكتم ينس
 | هناجارملا نعرهغلا قنكل طرا نعرمملا ىفاك ثرالار هكلمدمصلا نع هثروم تامول هنا درءالف 59 تر عر

 هيلعن اعذالفاينارصنوأ ادصولف له غلاب (رخ امرهم هلدق نافهلوق ) رهاظلاوهو لاق ثرالار هكل ال ةحيرون ا (ةربيتو بكم 3

 لتاقلان اكول كداعلا قوقح همزلب هنالهجقلاب هماععج رن ناذخ اال نكلءازحا هءلع بال ىتعي 0 هلا 1 3

 مارحالاو ةينالالهأ سدلوهو ىفارصنلا مارحا عم فدك تلقنافزهم مرح اددمص سل د.لاو الالح دهر 00 7

 جتفلا ىفلاقاعرمشاربتعم نكي ناو مارحالا لاسعفا ىقأ ناب ةدوص مرحا هنادارملا تلق الع فقوت ١ اني“ كم
 ليلداذهولاقامهازحا مارحالا »دف لاوا قافأف نونحموارفاك واف ىصلاك نونحملاو رذ كلاو 7 0 0

 لوق.ناىتبذب ناك اذه ىلعف تلق بتنا ةعامجت ىلصولام فال همال ان كال جاذارفاكلا نا ىلع 0
 ناوفقارصنلاو ىصلاكمازحلا هءلع بحال مر اذحت الا نم د.صلا ل ةقول نونحملا ناف سم لقاع غلا

 لتفاذا هناي ريهظلا نعىدنجربلا لله: (رشك مرهم هلتقفهلوق) ىوج عقلا هلاعذمت الاعجر
 || عطق ىفىناكلا نءانا ةنام سا. ىلعو لاق حرمشلا حنة هقو هكلا ةمسق همزات الالحا دمص مرح
 |(امهتمدحاو لك نء* هلوق) ىوج كلاللةدحاو ةم_قالا همزابال ناش كولمملاتءانلارتلا

 |ىليزامهنمدحاو لك نمذمق لدقلا,رخ“الاو ذدخالاب دمصال ضرعتمذحت "الا نال امهنم در انحلادوجول
 | لئاقلاو نمالا تب وفتبدمصال ضر ءتمذح الا نابام_ماعن امذلا بوجو ل.ءاعت مهضعن مالك ىف عقوو
 نحنامسانبال رب رقتلا,ليلعتلان اىئذالو ىبتنا نيعذتلا ى-ىفءاد.تبالاك ريرقتلاو كلذلر رقم
 | هبلعررقلتاقلانال (ماع جريت هلوق) هنتف لتاقلا ىلعذمت آلا عوجر هلة سم بسانب امتاو همف

 | رفك اذا لداقلا ىلععج ربامتامتنيمضنلا حف ءادتبالا حرب رقتللو طوققسلا فرعش ىل_عناكاام
 |ذخالانال (عجراالرفزلاقو هلوق) ىايزاثتش مرغرملهنالعج ريا موصلاب رفك اذااماو لاملا
 أ هش هإتناكالو دعنالو ناعذلا ل_.ةالد.صلاكاعمل هنالا هو هريغ ىلعهي عجربالف هعصن ذخاؤم
 ]| هنكشلو ريتعم تناكديصلااذه عهدي ناانأو دوب لف كلموأ دب تيوغتب ناعضلا ب وجو ةمرتحدب

 ظ هلع 0 اهياذخالانالو نمغيفدملا ذه هيلعتوفلتاقلاو هسفنن عن اهلا طاقساو ما! كازم

 0 |فاضيفةلعلا ةلءاارعثا منو .ة هلع د الا لعف لعج لتةلايوهو هيكالحلا ل اصت ادن عن اعذلل
 |ىعلح الاعور ىف قرفالهناحراشلا هملاراشاام لصاح (خا لال هل ةولام اهلود) ىازدلا

 لتاقلا



 هيلع والمرح نماساج لققف نر ةزاندعمو رمت لخدواغ جراوجما نمناكاذااملمتفدصلا ىف
 عيضبال هجو ىلعهسسست هلاسرا نمدار 1!ناركذ ناد عل ١ جب ارعملاىفامو رحنبجاولاو هام لعق هنال

 هني هما ناد لاق نمولاقف لكلا نبا هضرتعا لالح دنع هعدو وأ هت ىف هءلذع نايهلوف نم
 نانع لفاغ هناكف هعدووأ لاق: نموهلتيبالىذلا ارقاسملا مرد ةلئسملا لوم ن نعقلفاغ هناكو
 ا لا ناىناذك (هديق ناك ناهلوق) ىوج عدوملاد- هك عدوملادب |
 أهين قرف اال هنال هإ-رب الهدي ىقال هصقق ىقدمص هعمو مرح الخ داذا كال ذكف هل سربال د مص هصفقوأ

 4- دق ناكن او هلاسرأ بجو كا ذ كح مرا لحن دو اد.ص هق.قح هددقو مرحأ نمنا لصاساف | ا

 ىلع هياندك ال هلاك لام ناك ناوءازحلا همز ةحراخما هدب ىف قوهو كيدولوامبف هلاسرا ببال همفقوأ ١

 عرشلا نال ىلا زكلاملوقودو (هلاسرا هيلعس دى فاشلادنعو هلوق) ردك اسمان مارحالا
 50 لدا اجرا دربال وحدي هنا انلود.علا ةجاد.علا كوامىف رهظال
 ادهش ىل د_فاماوالالح هدأ دقو مار 2 اوأ لالا (هعابن اتهلوق) ىلبز هل ضرعتلا زوحالف |

 الطاب هعبب نوكمق ذحنالاب هكلل ال ثدحامارح ناكو اعزارتحالل الالحز خالا تقوناكحاذااسعأ
 نيب قرذال ىسبنلا ناك طدسافعسلانال افابناك ناهعيبدر بحي ىأ 0 ءلادر هلود ادافال

 عساامتولف كلذدعب هجارنا لمصالف مرحل ا ديصن «لاخدالاب راص نال هجرن امدعب وأ مر 4 | ىف هعابولام

 هل ضرعتلا ن نع عونم هنالزوهال د لاقو هفن> ىأد نعزاح لا قدم هصلاو مرا ىفاءهونالالحا

 حذلابرعالانودعسسلاهن ال هعيذي أول هلاىرتألااسح ل ضرعت سل نا هلو عسل اذك كرا

 مظعالا مامالا نيب الخلا كح ىجلب زلنا معاو رم ىسحلا لاصت الل عرمان مءامر ولام فالخي ىجلنزأ

 نال (ءاز رم |هءلعف تافناوهلوق) ملا هر مادبملا طل تد ار م فسوب ىنال ضرع ملودمحو

 ةينغواك الفان ناكولام لعشنلت اوفل ايريعو عئادملان ع : رن فال هلا ةلززم لزنو توملاب رذعت عسلادر

 كلذو هكلمق هكا سمارديصلا ضرع ةمهنال (هلاسراهمزلب يجد ةاملالاقو هلوق) ىوج ىرتشالا|

 دومص م-توس فو نومر <اوناك ةياعسلا نا انلو هدي ىف ناك اذاك هلاسر 3 بحوو و همارحار مارح

 ىجلب زالعق اعاجاراصف اذهانمون ىلا ةمالالاعذ تر كلذيواهلاسرا اوجوأ مهنا لقتسإو ن -اودو :

 هلع بحال دصن مرح ا لخدول هنا نم قمسامىن انس هنالانه ل اسرالا يقام ||بجوا فيك تلق نافأ
 0 4 ام ل الالح ناكاذاامىل_علو حفلا قاك قسام نالامهتدي ىنانتال تاق ه دنع هلاسعرأ :

 ىذلاوهذا تتقاوملانودلهأن مناك ذاام لع لويغ لدا اود عءهلج لاق :نابرخ 1لجع ىلا جا اتم !

 مالك نم ٍمعبام ىلع م ءالا فطع نمدومصلا ىلع ن> -حاودلا فطء نا عاما ةكسلو دا و

 دارملاو ةعاسلا فال نح اول ركل !نعو توسلات فلا ن>ادةاش برغملا ف لاق ث.-ردلا|

 0 ةلاوحت نجاود لاو نيهاشلاو رقصلاوختدويصلا
 ناك آان 2 أكلذ ىلع لدن حامل ةرابعو ةاشلا فالخدمص لازغلاذاهريغو ديصلا ىل !اع

 ءامتاو اكل 5 تويبلا فلان أل ليو هنمو هز ةمفلالابن -دأو هب ماقأ انوجدو لف تانن مانحد

 02 (هلحر فوأ هدي فناك ٠ اوساق اطمهلوق) ءاسحلا ةنجاد لبق دقو نج اودووغو

 لو هلوق) هقالغب فيعمل اذدخأ ثدعلل هزم ومت ىلءاسانق هصخق ىف ناكثسح هدي ىف ناكذناو

 دصال صفقلان الو صفق !بصغب هلامص ا غرعصت هنا ىرتالا هل اسر همزلب هدي ىف صفقل ااىأ (ناكاذا

 )ن م2: الامه دنعو هلوق) هلحر قف صفتلا ناك اذا مى الك ةردلل كسم قحاب وترللا

 0 امدح الا ل هناا !و مارحالاةلاح مرن اهذخأ ازاكراصةركم لان عمان فورعملاب رم [لسرملانال

 هكلعال هنالا مارحالاةلاحهذخأ اذاام ف الخ هنهذمق لسرملاهغلت ادقو همارحاب همارتحا لطسالفامرتث

 0 ا« عطمق اذا هاب ىف ه- اذ نا,كلذ هنك< وهل ضرعتلا كرت هيلع تحاولان الا هو

 رج عر وع هر ممس وم و هو عمم يم صب و مع - تمم عم ع ع ده ع 222225150977277 جو
 ل |1197



 (نمءملا تف نملوالاءزحنا) نك

 ريل لسا للا

 اكدلا ق-ىفةياهالا نع حباذلاو ةيلحم نعدمصلا يرخأ ىذلاوه همازحا نال همارحا روظعأ يغض
 | ىهوةدحاو ةهج نه هيلع ة مرح افرخ الا مرحتااماو لك أ ام ةعق هياع بج وف مارا ىلا لوانتلا ةمرح
 | مح هلل حو هلوق) رافغتسالاو ةروتلا ىوس ةتمملا لك أبئثالو همارحا ر وم لوانتي ف هتيم وك
 لالحنا هحذام نا نمها:مدق امل ل | ىفهحذو لحم اضرانم هداطصاىأ (هحذو لالح هداصام

 |هلباقمىف قالطالا اذه (الوأ هلجالداص ءاوساةاطمهلوق) ىوج ةتيمنوكي ومرح مرحلا ىف
 ًاديصلاماللاوةالصلاهلعملوقل ىفاشلالاقهيو (خاكلاملاقو هلوق) كلامدنعى الا ليصفتلا

 : | مهو هناعحالو هل لب ةصاخهسفنل شحولاراجدصن 1 ةداتقامأ ناانلو ملداصب وأ وديصت لام كل لالح هد [ي 5

 ْ لمح مص لو ف.عضءاو رامو من وكما ناهتدارانهمر<مو مالسلاوةالصلا هيلع مهل هحارأف نوهردم دامني /ثدي/ل

 ريهغلاو از ةلالدلاب مرصال ل يةوراخناوهو دمصلا ىلع لد نوكم ال نا طرمثو هرمأب هل دمصاذ ام ىلع "له 227 (اهلز

 نال ذكفتإال دلاب ءازجما بحصاكو ( حلارعاوأ لدول هنالدل 000 طرمشو هلوق ىرتتسملا || مري 6 4 20
 لدوأ ادمص مر لق نا فنصملا لوةدنعربن ةراشالاوأ ةلالدلا لق دمصلاب إعلتاسقال نوكءالنأ - 5

 نكلام,نم مرحلا عنمف ءاوسةلالدلاو ةراشالا ناهلوق نمرعبلا فا لا. عتمءازجلا بجو هلتق نم هيلع
 ديصلانال (الالحلا بزي, بحيو هلوق) حتا ءازملا بجوال ةراشالاو اهطو رش ءازعلل ةمجومةلالدلا|
 ةمرحةلالدلا قد رطب هنمدمفتساواهديصرفنسال مالسلاوةالصلاهملعهلوقل مرح ابن نمالا قدس

 لتق يذلا نأىلاءاعالّقلاب مرح فو جذلابانهربعو عاجالا دقعنا هيلعو ةعقلا دقق لستقلا
 ةسنلااماو لالدلل ةءسنلاب ىنعي هنملو هضيمك مرح |ذمص ىأ هدمص هز مرأ لورا فلاقروتلا فاك لويس /ثحر ارا 4 . ِء ِِء 2 .٠ 17 23 8 ئ
 ةبوهدم هتءارحنا ط.ملا ىف تدار مت لكلاب ريتع مهنا شالو لاق فذصملا مالك ىنمّد فد قف مرد فن جنز تولي: 4
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 | مانعطالا هزحو مالسالا طرتثبالو عورفلاو لوصالا ىوس تعب (ءارقفلا ىلع اهبوّدعتهلوقإا
 | تامارغهيشأق» رافكح, سو ةمارغهنالموصلائزحملامنا(موصال هلوق) ىوج مرحلا ديصق
 | حيدلاهن ”زحال ليقف يذلا فاوفلتخاو لعفلاءازحال للا ناعذ هلا عماجلاو مرح لا ر شو ل اومالا|
 لعف هنال هئزح ةداورلا رهاظ و ماعطالا نع هثزحمف لوتقملا دمصلا|ةمهت ىل'ءاحوبذم هدهق نوك:ناالا

 دابتعابناك اغاءازجلابوجو لوةيوه (اضباموصلاب ىدأتي رفزدنعوهلوق) ىبليز ىنجاملثم

| 

1 

 5 - د
 1 الا موعتيال حاسءملاو ردحا هنال هل ةمقال زارحالا لق دمل !نال فلتا ا نع الد, الدصصلا ىلعةيانجلا -/ 2 0 ك

 رابتعاب مرحملافةمرحلاناانلق موصلا هنزحف مراك ةرافك ناك ةيانجلارامتعاببج واذاف زارحالاب 31 هل
 راصف دمصلا ىفىنعمرايتعان مرح ادمص ىف ةمرح او ةرافكلاوهو لعفلاءازج نوكسف همازح او شو همف ىنعم
 هع (ديصت مرح الحد نمو هلوق) ىازلاحلاناهكاللاعفالا ءار مص! موصلاو لحما لدب

 ٍْ | لود ىلع هوجو فةوتءالو لا |ىفلاسزالا هيلع بح مرا نالدقلا اذه نمديالو لال>وهو

 | مامالا فالح هملع تترتمل لب لكلا نياد ذاملاللالحابدسقتلا لوقنوأ لاا |نبانعىوج مرا

 |لوقنوأ ىفاشلاذنعت>ىلاسرالا بج وامرحم ناكولذاحراشلاهرك ذاك ةلاسرا هيلع سل هناقىفاشلا
 | نمرداستملا نا ف امنريغو ىلوالاب ف كحناملعبل لب مرا نعزارت> الإ الر ردلا فاك لالحلاب د ميقتلا

 ديص ة>راخج اامهدي ىقو مرح الخ داذاام_ريلع بحاولا ن اف مارح او لالخ نملك لوم نع هريبخت
 وهو هيصغولام قالطالا تحت لح دو هديفن ام همالاك ىقءىيسوال امهصفقوأ اهبتن قناكن او هلاسرا |

 ىأهلوق) ره ةياردلا ىفاذكءازجلاهملعو ئرب هلةدرواف هتعق هلو هلاسرا همزلب مرحلا لمتد مث لالح
 . || الو عيضر ال هجو ىلع هقلطن لب مارحةبادلا بيدست نال هسمست هلاسرانمدارملا سدل (هلسرن نا هبلعف

 | قلاط أو هدرتس ناسن اهنا أولو هك ناد للا ىلا برخول ىتح لاس ,رالا اذ مب هكلمنع يرش

 . 2 ش ش



 هام
 1 مبسم سسسسمسسلسسسساسسسلسساسو و

 كلذكالو ة ضرع د.صلا ةمحن ا نم لءامدهجو (هلئةبفسوروبأ لاقو هلوق) امنت ناك اذاام ةمعفاشلا
 تسيلهذهو دصلا نععونممهنالو عاجالل (حاتاش ذي مرعلل سأ الو هلوق) ةيتاذاهئافةتملا
 هكرت حام كلذ ناىلا سأ.:ال هلوقب راشأو رهن هماكح داولاف اش ىلع ىظازنولو ىليز دوصب

 ركسكو ىركسكلا طدلا هنمو (حلا طب وهلوق) ىوج ةك اكرفنصملا مالكي هج م ىف ن كسل هلعف نم ىلوأ
 قىذلاهلوق) ةياغاضر ا ىل_هالاود ىركسكلا نمدارملاو ةتخافلا جيوسطلاو دادغب عساسط نم
 ءازحلا بمص ريطب ىذلا طبلااماق هلوق) جاحد لاك قل لا لصأب فولأ هنالريطب الو (ضامحلاو نكاسملا
 هنم فرعي الو شحوم نادوسلاد الب ىف هناق ليصفتل اذه ىلع سماوملانوكتنا تشو (هلتقب
 رثكىذلاوهو واولا تب لو رمال كلا ناةرامع (شب رهملج رقىذلاىأ هلوة)مهدنع سنأ سم
 هتسلأاذاهتلو رسلاق»لد وارملا هش هنالهب ىعساغاو ضويلا» ىطراصفهءلجر لعدهشر

 طبلاكر اسف هحانجت عنتجالو سن أسم فولأ هنال .(همف ئثبحال كلام لاقوهلوق) ىوج لي وارمملا
 طارتشاوادمص نوكي نانعدج رذال كلذو هضوبنءطب و هإةءاريط _.الاغاو ةقللا لصأب د.ضوهناانأو

 كلذنالهلوقو باء زهساعةردقلا,لاز دقوز.تلا كلذنال دصصن سدل هنا ىلع لديال رابتخألاه اكذ

 رهاظلاوهود.صلل هعوجر لقي هيلعىف ريهضلاوز معلا ىألازدقو هلوقو زمللر قعلاب هتاكذ ىأ زهلل
 نانانو سال | نذل (سن أتم ىلظ ذب وهلوق) حيذلانةاكذلا لب وأتلريمضلاركذو رامتخالا اك ذلوأ

 هرقع مرحال ىتح ريغالت اك ذلا لح قدمصلا ع ذخأي دئاذا ريعبلاك ىلصالا ىلا هب لطمبالف ضراع
 5 ريغملعبلو كلام مامالا نمى> (قافتالاب ءازحلا بع امهريغقنالاوهبد.ق هلوق) ىجأي ز مرح ا ىلع

 مهوب حل سنة ىتلاو لو رسل مامتابىأام-مبديق حراشلا لوق رهالظ لاقي نا قدر ىلو الا
 امهمالك ن مدافتس هنال رهغلاو ىجلب زلا نمرهظ: ام فال وهو امهنملكى كلام مامالا فال نا
 دج ركذ مرجلا قلالحلا هذولا ذكو (اديص مرهم ذولو هلو3) طقف ل ورسملا مالا ىلع فالحل ارمعق
 ىرج ةتهنوكك ناهلكةءرح نم مزا.الذاىموحماةحبذك (ةتبم هتعنذو هلوق) ىوج لدالا ىف
 هب وضامةل < ناكربخ عوقو هل مزلب و ةسيتسملا سلا ضعبىاذك (الوأ مر عدلت أناكءاوسهلوق)
 ىلع ىفاو ر مهلا رش ىف اك اريخةعقاولا هب وضا- ادق واناك ىلع طرشلاة ادالوخد وهو غوسم نودد

 ىو جريدتف مر هلوق بصن تع ناك ذ دن > هنال لعافلا ءاةعمصت هلا ارقينا زوحالو ةيفاكملا

 ىفاشلا لاقو هلوق) فاكلارمدذو ءزههلاَذ : هلك أ ارقي ناب ىأ حلا ةغصن هلا أرقي ناز والو هلوقو

 هراكدترال باذلا ىلع مرح هناريغا واع لمعت ذ ةقيقح ةدوومءاكذلا نال (هريغل لحتو نتاقلا مرد لعمال
 هاه« ىلاعت هناانلو لصالا ىلع حام دع هسفن ق> ىنو مهريغو نيمرخ ا نم هربع ق> ىف قبسف ىهنملا

 ةمقلك أب ءازحما ىلعةدابز عاذلا مرغىأ (هلك أ, مرغو هلوق) ىباي زاك ذب سدلهنا ىلع لافالت
 هيدح ىلع هلك أام نهم هلق هادا ناهناريغالوأ لكألا لق حوبذملا ناعم ىذأ ءاوس مامالا دنع لكأام

 هاكح أند قرفالوهدارغنا. وش هل بسالفدصصلا ن اه ىف لك أ ام لد هلق هلك أ ناو غسل اماسغلاب
 نانمهورك ذامىلاريش حلادبصلا نامذىفلك أاملخد هلق لك أ ناو هلونو رهن هيالك هماعطاو
 بحالامهدنعو لك أ امةم.ق هيلع بح هدنعفهءار ىّدأ امدعب دمصلا نملك أ اذاامديقم فالدلا
 عاج الاب ءازجلا ناهذ ىف لك !ام ناهد لخخ د ءازحاءادا لق لك أ اذاامارافغتسالا الاد هبيلع
 هدحاو ةمسقالا نعذن الءازحلاءادا لق هلق من اريطلا نع» ,زعأ و رئاط شر فتن نكهياغلا نعاةخش
 هلو رافغتسالاريغ ب>واالهتءملا وان تنال (رافغتسالاالا هيلع سيلامهدنعو هلوق) طسخا نعى وج

 هلعلا ىلا فاض كمن اوهمارحا مح وبذملا ديصلا نوك ل _عنال همارحاروطع نم لواسثت هنا
 هلك ألالعلل زوالا ذو همارحا ال ةةيمدنوك هلوانت ةمرح ناقرخ [مرهم فال ةلعلا ةلعىلا فاضن
 هلوانتو هتيم هنو كح نيهجو نه ياذا ىلع هتمرحن ا قرغلا نمرحبلا نام لصاحو عمجلا حرس فاك



 ةرورضلا دنع هيدقلا بوو درب الو دمصلاوهو هكلامّنمنذا 3 هناق لداصل الا فال نامذل | تدب :

 ىراش> الا ل ءغلا ىفانمالكنال عراشلا نمنذالا عمدصمخلا ددعهلك ًاوهلتق اذادرصلا همة ىوجوالوأ

 نا غنف نعلوالاءزحما) 7
 هرادتءاله جو الد ئاز دق هيففرفظلا ىنعع سوثولا نال همس اننالف بنو ىتعع ةملغ لاصاماو ماقملا بسانب

 ناو لاق مح ربتلا بحاص مالك ىنام لعب هنمو للا نبا نءةششاحلافىوج ةاثسملا روصيف

 ريغناتعبسلاب صوصخعريغروك ذملا كلا ناوهو ئت قب هحرمشىف ىوحا هعبتو بو ىألاص
 ىريتءم موهفملا نالرك دلال صيصخقلل هجوالف مالسالا مشو كة هيلع ئشال مرح ا هلّدقف لاصاذا عمسلا

 ىأ ىأرلاب كردياعمدسقت ىتش هنانهرهنلا ىف اميانعش هنقعتو لاكلانبانءىوجاقافتاتاناورلا
 صوصخم عون فوهامناروك دم اطرشلارامتعانا عئادملا بحاص مع زو ةقلاخلا موهفمرامتع دست
 امهوحو بلعلاو عضلاك الاغىذالاب ئدتدسال ىذلاوه عونلا كل ذواقلطم هسنج ىفال عبسلا نم
 هلّدقب هيلع ئثالوءادتبا هلق نامرعهلل دهفلاو رغلاو دسالاك انلاغدب ىدّسب ىذلا عونلاامأو
 ىوج ىفاشلا ب هذم ىلع قدطنء اغا لصفتلا اذ هنا بهذءالو لاكلا نبا لاق هيلعو دعب نا لبق
 اممناك ءاوساةلطمءاز لل بح .وملوصن نال .قءادتب اعسسلا لتقن اىلا ل يع لاكلانءا نا ها دحنو
 نك-لفنصملامالكق الطن م رهاظلاوشو تلقعئادبلا تداصل افالحخال مأ انلاغ ىذالائدتشس

 ءازجلا روحو مدع ىذاشلا بهذمنافرطت هيف ىقاشلابهذم ىلع قيطتاعا لصصفتلااذههلوق

 ىلع لمح هناي لملعتلا نمهانمدقام كلذىلادشربالاغ ىذالاب ئدس الا من اكناو اقاطم هلق |
 نودي هعفد نكم أن اواقلطم لاصام دعب هلتقب ئثال هنا 2! لاسص ناو فنصملا لوقرهاظ مش ىذالا
 اكولممن اكاذاةِعقلا وو دراالفع ازحابو>ووه ىئثملاز اللعاو هفلانمام تنم نعرمتلا قنا لتقلا

 ءامععلا مالسلا هبل هلوقلهلعفب لو زئال هتمدعنال (ءازجلا بحرفز لاقو هلوق) رمغلا فامكح
 اعمض لتقف هنارعغ نع ىو رامانلو هّمه_.ق نا عك هيلعسم هلةقف لحر ىلع ل4 لاصول ذو رامج

 هءلعو دعب نالسق هلق نا ىلع لاو ناهغال ةمجوملا ةلءلا ىلع « من ىذالايمانأد تباانا لاقواشكىدهاو
 عراشلا نمنذالا عمو هلق ىف هلانوذامراصو قس اوفلاب قب ىذالاب أدَحا اذاهنالو ةندمواش هلعف

 ةرافكلاب د.قمرارطضالاد_:عو ىاطم ىزالا دنع نذالانا قرفلاو(ءازجا هيلع بع هل :ةولهناق

 روذعملا قلاحلا ىف دروناو هنافةي الاهسأر نمىذأ هنوأ اضن رم كد «ناك ند ىلاعت هلوق ىتءأض تلا
 نيروظ# تاكةراديصلا لك أىنال (هلتقيالو ةّدمملا لك أهلوق) رهن ةلالد هب ق<ارطخملا ناالا
 ىراصحارقلا نعىوجلا لقنو يلب زفخأ ناكف د>او روطظ# باكرا ةَمملا لك ]ىو لّقلاو لكالا
 ىأ هنا قح هنالهلوقو لا دمصلا لةءالو هللا ق> هنالاهلك اي درصلا لتقوأ تملا لكأ ىلارطضا اذا هنا
 هيف عته«فاكوامديصلان اكول ناضهئياغال.لعتلااذهو ىلا عت هت ضم ةتملا لك [ققحلانال
 هحوأ ىجاد نلاءرك ذا فاض أ ىلاعت هللا ق- ضو هف كل ذكن كي ملول تحددعلا ق>و هللا وح ناقحلا
 تضرعد.صلا ىف ةمرحملان ا نع ىباي زانرك ذل ةتملاحديوديصلا لك أمركم هحذاذمص دح وناو

 مرحلا ديصنم حوبذملا دمصلا ناكول كا ذك نوكب نأ هساقوةستاذ ةتمملا ةمحو مارحالا بدس |
 لك ايم لامو اح اديصدجوولوهرأ لو مرا ببس تضرع هيف ةمرح اذاالالحهل حاذلا ناك ن او
 هراقتف الدمعلا ىح مج رثلاناكفدعالاقح مارح لاملاو ىلاعت هلا ةح مارح هصلانال ملا لامالديصلا
 نعو هلوق ىذتقمو ىبتنارب زنخلا نم ىلوأ ددصلا دم نعو ىل وأ ملسملا لام تن . كلا نعروتلا فو اطر

 لك اديسو نانا محمدو ناو حرمثلا ف قيساكرفز بهذموهو ديص» سدلرب زنخل انا خلاد
 ىليز فأن اك_ةريغالحربشللا تح مارح د صلو دنعلل اقحو عرمشلل اقح مارح ناسنالام نالدصلا|
 ىنثتساو زاحن اسنالا مم نم لو انتول ىّتح لوالاوه اق مالكلاو لاق مث تاعقاولا ىلارلافءازعوأ

 : ةسفؤاشلا



 ب (نيك سالنملع)
 اهريغىل_عاجتوكءاز 4 مدعد رة. ناش هناالا اووس د سف د83 هندي ىلعداز نمو دحاو كح اذ ذا

 لمقلا نم ثالثا ذا ىلوأ ناكل عا ام دعا هدا ارملاو لمعلا ل لق لّدقيو لافوأو هعضوب هند ن نكتولاذا

 1 رهاظاذكو ىهتنادازافرسشءريثكلا ىواتفلا فوريثكه نال عاص فصن خاب اماغلايدازلا ىف وةددحاولاك
 2 كادي نكيىلمأ هلق دصق ىلعءاقلالا نوك ن انمب ,ابجوم هنوك ىف قرف :ال هناد| ىعومخاغلالا نا ونا قوق
 كا : 1 كلذل هلغوأ سعثلا ىفهبون : لأ اذا كدصقلااذه ىعءاقلالا ناك اذااعّةدمقمةلّئملا لي كل ذكسدلو
 ُ 5 م ةيروضتملا ىلا زعم ىدنجرملان دا أر مثهيلاريشت امحراشلا مالك ىأ.سوروتلا فاك
 95 0 2 م ده ىلعف ى منا ارح مرح مزاد :لتافهلسغو تافاه رع لمعلا لتقمل سهلا ىف هون ىلا ااذاهصنام

 28 1 0 كذلإي نمثدالثلا ن انمهربنلا ف هرك ذاممرهتلاو راش !|!ىامفالخوهوادس الرشام هل ةعبالاءاز ا حبال

 1 ال : ل 0 نمغ ثالثلا وأ نمتنثلا فاما هلوق ن محراشلام للك ىققاسالفلاغتد» اولاكل ملا

 قرر ناي كاما هلوق وق ) هيلع هيدنتلا قيسورونلان ع قيسام ةفلاتعدسف (ةدحاولاةلمقلا ىف هركذىذلااذدهلوق

 ةرسشعلا نا ناذعضاق مالكو رم ريم كنالثلا نعدازامنا ىنايمدسألا مالكر هاظ (حاثالثلا ىلعةدابزلا فو
 لمةلاكد ارح نوكي ناىجش و بهذ اوه ناكف لالا ىلعةيادملا حارشرصتةاو ريثكاهقوذ مو
 هلوقب ديسقتلان ارك ذام ىلعهراصتقارهاظ (خلا ضرالا ىل- ع ةطقاس لمعلا تناك اذاامأ هلوق) رع

 لب ىو نءقرس ل اقالة ريغ ندب ىلع ىهو اهل :ةولاعزارتحالل الاهامف هندب نماهذ أ اذا اذهو
 نم ىقلأول لّدقلا لئماذكو هل وق) قساكىدنخ ا ,ركذام قفاو مف ضرالا ىلعطقاسل ا لتقول اعزارتحالل
 جراشلا مالك قتاشورملا ءقسار اقلطمال تقلا دصقب ناكاذا نعد ٠ (بحضرالاىلد هندي
 ةلمقلاءاقلا نسب لتق )ادق طارتشاةق قرفالذا حمادصقيللو هيو ىقلأ اذااما هلوةوهو هيلع لدبام

 1 . و 0 سعشلا ىفءاقل 0 ا ا وج نمدقتسأ[توُتلاوأ

 10 فمر ىدزرر -ك أ مالكنم مع اسعد ى ىأ(: ءاتنتنوا اوفو ليال لاوس تا

 1 عسير /7نايخ <« هقالطا لع سدل ةمقلا همف بتر زتخلاو ليغلاو در در2 ]|!نانماقباس حراشلا هك ذامنا ملعب هنمو ىيليزلا

 0 يا 3 هول ةزواحمامدعىأ اذهو حراشلا رس ناعرهنلا لعلردتسالف ذئنحو ةاشلا ةعق ةزو احم مدعب دمقم لد

 3 5 0 فكل هد(ر: هلع بجواكولم ناكول ىت> غلب .اماغلا. بف كلاللاق>بحامامأ ىلاعت هللاقح بحال ةيسيقلاب

 2 4 57 رع اش مقزو احتالهنلاقح ىرخالاو تخاب امذغلاب بحت لب ةزواحلا مدعاب ةريتعي الو كل اللا مها دحا ناتعف

 "ان 5 /ى. | ةمقب زوابصأل ىنعلاو هل_عاف بئانتانن عو هلعاف مسام لعفزواصو ةيدعتل ابا (لازخولا
 , 0 باقر م امس نم ناك هاو -ةداعد اع حر اج بوتنم فطنة لك عد هسلاو ىوجةاشن ءدو.صلا نمهحبلكؤب الام

 هي 6 لما (ودعلا ريغلاهلوق) رم :رقدلاو ىزاملاكريطلاوارب زن او ليغلاو رغلاودهغل اوبسالاك متاهلا
 3 34 0 هود هلَدْئثال ل اص ناو هلوقن ماناساعزارتءاوهقلئاصل او دعلامدار ما ىاذ ىوج هيدارملا ف

 كنز (هلتقبئثال ىناشلا لاو هلوق) مح هلا ضع فاك ةدئاز لة: تار هاسطلا(اهنعةدايزهت 5 تناك ن آو
 اناو ةغلاهرسأب عابس لا لوانتي باكل انالو تا.نثتسملا قساوفلا نم ناكف ىذالا ىلع لج هنال

 رعاشلال اهدريغو عامسأا ن نم شح وت 2 لوانتي الطب وهذ مرن ودل اواتةتالملاست هلوق

 لاطبالا ىدمصف تيكراذاو « بلاعثو بنارأ كول ملادمص
 ىذالاب ىئدّس ”الاممالو صنلابتباةلاددعلا لا طن ان 2 فاملعنتم قس ساوقل نسا 1 نم ايقلاو

 لاقو هلوذ) ىجليزافرععسسلا لوانتيال بلكلا مساو قاسحالا عنت هاف ىساوغلا ىنعمىف نكتيلف ابلاغ
 د5 ىلع دي زتال دلحلاو .للراتعا_ هتهت نانو مل اللوك أعهريمعا (تالابتنل ا ل
 يلع ءاادصلا ري ةعدالاك كول لازافت لحال هتعو ةدايز ربتعت :الو ناعذلا ىف :رتعملاوهوداثلا
 قو( هلثفع ثا لاصناو هلوق) يعل , زشلا لا قح ىنامعم هزعذنو هي هتمق دا درت ناكناو عراش || قد

 اه اللكو ادعو لاطتسا اذاهلعلاص لاق. و هءلع لجاذا| هملع لاصلأق. لوص نم دنا لوق بر لدا

|١ 



 (نءملا تف نم للوالاءزجلا) 5

 تاكلي قامت اوأ هلوقاضن أ كلذ ىلع دبو ثردحتا اذ هىف هلرك ذال لكءااذا 000 ارهاظلاو

 ند ىوج ليهستلا اب فزوك وةنكاس ةزمبس(ةرفو هلوق )هن ركدامرك ةىوج لا دسسلاترأر مما ةلالد
 اء ئدتس الدم هنالءازجل ا همف بص ماشه ةراور ىلعو ىلهألا س دح نمهنأل (اربولو هلوق) ىدنحرلا

 روقعلا باكلاددارملا لمقو ح رحتاوهو رقعلا نم( رو ةء باكو هلوذ) ناسلاةب .اغىناك اءلاغىذالا

 ديصاهلكعابسلاةياو زارها فو وتم تاكلاةلزنعدسالا نا ىناثلان ءةبادجلا فو ىدند .رببثذلا
 اياهاءاوسهريغور وقعلا نا عم ثددحمل الاعا ةاروةغلايدءقو ىوج ةيريهظلاف ةاذكئذلاو باكلاالا
 لوفر ددادهلا نوراتمخاو ةسناخلا فاك هلتقبءازحلا تحالف ددصن سلروةعل اريغنالا.شحووأ ناك

 مدعهيحوت قناسلاةباغق ةرك امو ديوو راتخلا فالخ 'ئث بح هريغلتق ىفنال هيد. .ةامناجراشلا

 هلق بتل اءافوريغاماو ثب .دلا هيف درو هنالر هاطقر وقعلاماىاقفاقلاعمباكلا لقب 0

 تاللكللا لثقب رمالاو ىذون الام لتق كال هنالءازحلا
 ادأذ ,اواهلتةب اهسايرارعا هن رفا نفل رشا و نق ف نالكلا ت 0 انا ىف نكل 00 خوسنم
 هلود) ىستناررضُع نك ,ملاذاام ىلع فلا قمل مح فر وتلا ىف لاق كلذد 1 0 ارمالا عفر

 (اضيأ هبف بح ةف.ذح ىلأ نعو هلوق) ىوج ةهقلارابتعابهل لثمال هنالء از بدع ليلا (ئث بح
 (ضوعبو هلوق) ىو لئاسقملا صالا ىتحرقاع لكللا#» روقعلاو ب<«امنيس) !نكلروةعلافىأ
 بح ااوارب اريغصو أ ارعمك قبلا قلطمانهدارملاو قدلاريغ صةذالا ف ضوعبلا لا ضوه لقب ئثالىأ

 دا ارةاادر الو سعانتماك تارشحلا نم ما او دوم تسلا الوم ءلعفطءامو ضوعملا لمي

 ىوج لحال ىدؤ» الامم ضءلانىذؤت ىتلارفصلاو أدوا للاب دا ارماو ىذالاب ناثدت ثوغرلاو

 ةودسرعم رم هرمصلاو لدللا حاصو ةمل ورود ::لاو بايذلاو غو اوذفانقلا ف سل اذكو

 لتقف فو ىأ ردو ليز ندبلا نموت ىهالو دومصن تسلواهتارش>و صرالا ماوه نماهال
 *يثالىواستفلا فوءاز ازحلاهمفف عو ,ريلاكهل»> ىرخأ فوةرأفلا ن ماعون هلعجةءاور ف ناّساو رذفنقلا

 قلدلاو باجتسلاوروعسلاو عورربلا فو بلا ف اجا موزلهربغ قلطاو ف سو: ىنال افالخ سرعنءاى
 ةد-وذ ةموعضم هل مهعنيح مأو ةبلالمنرعت فال ةباكح ريغ نمبنرالاو سرع ناو كعثلاو

 هلوق) حا املا نعءانحيش ناحرذ ىئثناللو نا ةهنمرك ذل ن اومحح مضلاو بدلا همش ةنذ ةحوتفم

 لحق قلط لهنا هنقو ىوج هلع ريغ ف قالطالا ن الا ةراسث بف 8 (هلتق لحال ىذؤيالىذلا ن كلو

 ةمهقللانيغلاوءاملامضن (ثوغرو هلوق) هقالطا ىلعهناك شالو هلدقيءأَز زحل اتو>و مدع لد هلكق

 عقونيسلا ضن( افيلسو هلوذ) ىوج لبالا ىلع نوك.ن اوحوهو فاقل أمض (دارقو هلوق) ىوج

 ةلاليرمثلا قو هب اغفحال_اهعجو ريلا ىف نوكيدةو فورعمءاملاناودح نم عونءاحلانوكسيو ماللا

 رهاظلاو هو ى راس ةرتانللا أ (ءالان اومحن موهو هلوذ) ىوتن |ءأما !اةرفملسلاق» و

 نعانمدق لوقأ و ىوج لمأت هيفءاملا ناو.حن مهنوكو ناو هو لا ارا.تءارربكْذ تل لاو ثنؤم عس كرملانال

 هلوق) ذهن. لمأثالف ه.عوندحأر اتعاب“ ا ناو دحن نمهناجيراشلا لوقفان ريو اشام نوكمهنا هي اةياغلا

 ناودلا ف كضرالا ب اودراغص ىئشاو رشح عج ى هووأف رس ىلع افطعر ىلا اء (تارشلان ءاهربغو

 نبانعىوج ةلمقلاك مسهل سلو درفم ىلع قلطب دسقو مسىذ ناوح لك ىهو ةماه عسج ماوغلاو
 ءادوس هسود ييرتلاو مضلاباهعتتةرهجلا باك ىفوءافلا ضبا سفنحن عج (سفاانخناك هلو ) لاركلا
 لق نامناالانسف اذقفدتدب لعمار نةمريغرخ طا هقالطا(ملا لك لدقيو هلوق) هباغخ را هنتنم

 ءاقلالا لب لقا فرصخغن ال ءا ازحلا نا مث ةهحلا كلت نم قالطالا قسصن ملفئ همزاب ال ضر الا ىلعىنلملا

 لاقثمح ىدذختانعروتلا فا ة غل !اخم همفو وجر وهعزأ هنأر ساه + اوسول تحوم

 هريغو هسفن :لة لمشاءلمقلا قلطأ ْن ران ضني لوو :ريغ ىلع ىهو اهتقول ءازجلا بحال ىأ أاذكو
 دلرلييسس

 ذا



 _ نكستسيم)

 ضرب ةهق ىَدأولو ىدنجيملا نع كو + راك هبفرزعانه مق |نمبحاولان العاو كلا دوهفم

 ةتيمرصب لف هش لبق هلك أ ةحارا لما ديةاكذلا ىلارةتفيال هنال هلك أ أءريغلو هل ل> هاوشداوسوأ ريدك
 ضييلانال (هءتبم خرف جورخو هلوق) اح ةيلالبنرشةجقلاءادادعب هيرمش حاسي كلذك نيللانرمت

 كلذ لعهلاهمف ىلنزخرفلا تواابدس هنو لق نضدلاميكتو ىح رق هنمج رخلدعم

 لبق هنأ < تلعاذا ام مف نام !!ىققاطأو ئثهسلعن ؟يلراطو اح جرشول نالتولايدمت ب بدبلا :

 ناريطلاب د بقتلا نار هاطلاو را دس نعد الث يحرسكلا لق هبوم لءاذاام فالخعال مأرسكحلا ا

 ةدمدع الا ضيبلا نمهجورخ بةعريطب ال هناريطلا فدي راجنا :داسعلا نالرط لول نمي الاذكم قافتا

 عارفا ميسإلا هأظ 0 ئثشضسلا بالو (ىحلاخرفلاو هلوث)
 ةعقابحت ى أ هلوقي قلعتموه لب كلذك س دلو خا هرسسك د عد ضيسلا نهرهظناهلوقب قاعتب لاسعفالا
 رهط قلوه اانا نطلا ب سؤ نالفنئنحااماو رهاظف مالا اما (امبتعت بت هلوق) ملا نيلئا
 ةمالا نمنح قو هنس ىف ةيدلاسع فصت ةرغلا ىوس (نينجا ناحل هلوق) رهنهيلعلافاتبم دمهيقع

 ةناهنج |مينم ملك ةعق نال ق أ ساكبراضلا لام ىالاح نب اول هتعقرث عواسحول هته را
 اذا هناىلاو راش هيفواسلاغركذأةعقد دان :الامقةدابز مزلمالو هتعق قيقرلا ةيدنار رقت انمهرد

 قش الو فذ !ادعب هيف ةمقلا تاما هنالسأرالب قلاولاك هءلعئئالف ىث اواارك ذ هملع وقول لا نكعرل

 فالخع همأ نام عم هناعض بجو ثيحة بطلان ينج نب قر ةلامتلق نافةريحخذلا نعود سأرالب

 ءزجةارملانينجن |لكلا نبا نعىوجلا ل-_ةنتلق ةرغلا ىوس هنا هماع بحال ثدحةأرمل |نينج
 [ىلهنافةلظلا نيج فال كشلا, حالف طاتحالا ىلع نييملدابعل ان اعضو هجوي نم سفن ه-جو نم

 ةقباسلاةلّثملا ف بلا مناوءاز 21| همفاسنمجوأو ةسفنلا ةرمسش همفانحر ىلاعت هللا ق وقح نمناك

 اذافانساف نأك اا باسم ىلب هتاذل سل هنا نال ضسلا هم"

 هرك ذام ىل-ءركعن لوقأ أواهتاذإ هنافةيدظلان امض المي ضسسلا نام بحصالا خرفلا نام بجو
 دانعلا قوق> نا نمهداوحرصاملا طايتحالا ىلع نمسملدانعلا ناممنان مىلاعت 0 للان با

 ئدتتالودو.صلا نماهال (خحاارب زنحت لتق ناو هلوق) ىلاعت هللاقوةح كل ذك الو ة>اشملا لد عةشم
 دورضلانماسممال (ةفشح ىأدنعهلوق) هدنءدويصي تسلا مال (رفزلافالخ هلو )ابلاغ ىذألا
 بنرالاو عوبربلاو بضلا لمس ءاَز 21بوحو لب زا للعو انام اذكض رالا تارشح نمامهدنعو

 ىفلتتتلا مذ هقلطأ (بارغل تق, ئمالو هلوق) ىذالاءئدتدتالو تاينثتملان م تسيلابمال هلوقب |
 ةصلاخاهلك اىلا طاذلا مذل ةجاحالذاوأ ىندعواولا (طاختو هلوق) ل خلا نبا ا ارحالا ا

 هنال (خاءاز ىلا هيف بصف قعتعلا امو هوق) تم ويقتلا نش ردا اسال نك ذاكأ
 ءازمملا سعال قمقعلات ان م اغلا ىفامو جاب زلاك اهريغو ةباده ىذالاءئددج الواف ةرعادارخ ىعمي الأ

 مكلذ اعاد لعفبال هنالهدروملا جارعملا ف راشأ ةيادلاريد ىلع عقب اسئادهناءاللعمرسجل ىفهعتو هلستقب

 نعامذيش لقن (ه أد-وهلوق ( 0 «هنارهاظلاو ناتي اورقعقعلا ولاق دب رنهظلا ق همر |

 حراشلام الكر هاظ(خفتدقو رسكلايهلوق) 2 قنا د اهعجو ةين ءنزو:.:أدحنا حامل ارا

 نانمىدنجربلا نعىوجلا هلقناماضبا رهاطلا بسحب هفلاختو فلا فال عريثكلاود ءاسجلارسسكن ا
 سافف تفل اناما ارسكلار جانب ناربتلا ركووناوئسدخ عامنا هتاضتةالاةرسكو ءاا خف ةأدمن

 تح اياد راتتناو نر ةراوروهو بائذو بود عجلاو (بئذو هلوذ) ناسا ارافةراح ا مبرقاي (

 ىلعا ارمدتقم ةسش ىذأ نمد اوردا ارغلاو ةادحناوةرأفلاو تئذلا لّدق مالسلا هملعدرخأ نمدرواس ه» ادهلا َ

 ءادتبالا عما ةلالد تاكلاب قمنا هناوا بْئذلا ثيدحن اف تاكللايدار م لةاملةدجاحالف تئذلا |

 رهاظوهكبلكلا ث دبا قتئذلاهداراا لبق 51 ةجاحالف لاقي نا ناوصلالعلو ربغلا ىفاذكى ذالانأ



 (نمعملا نق ن : ملوالاءزجلا) هرب و

 ايزو فلك ىذلاناكللا ف موقب و رغالة عقلا ةفرعمف نكح اىلا مجرباسغاو نك زايشعا

 ا ريغصلا عماخماىفاملاقالعخة رم ميلا قبو ىلعاز هسزالا# نك امالا قاد يتلا فالتخال لتقتلا
 هكا خلاني دهىلاعتهلوقل (مرحلا ىف يذلا هملعف هلوق) نامز زال ضرعتلا مدعو نك امالارامتعا نم
 ان ساو كك «ىلعو (همهلب قدصتلاو هلوت) ىلب زءررغنودهيلال قتلا عرشلادرودقو
 هلوق) سنعمل ءار ةفااىلانالءارقفلا ىلع حراشلا لوقاذهىفانالو ىقسساك مرح ارغب ذولام
 هءشةيرق !!نال عذلا مالخع مر 4 اب دمقتنالف ىبلب ز ىنعملاةلوقعمةد رق هنال (هريغفف زوق ماعطااب "انو

0 
 كءعد قرسوأ ١ةقارالا درع يذلا ف ةيرقلا نوكلو مرح ابدعت اذهلف ىعملاةلو ةعمريغ ىهو ةقار الان 1 0

 قأسام لع ؤدصتلابالا ةدهعلا نع جرذال ث مح مرح لا ريغىف ميذلا فالغ ئه لعبا هذلا 00 :

 هلوق) ى ل. زداندبام قرفلاو مرح ءارقف ىلع ةعسوتلا عماس ىدهلا ىلع هسدقي وه (ىفا ثقافالخ هلوق) - مقيم 1 .:
 هلود) يلب زناكملا فالتحا.فلت الو سفنلارهق ةدا.عهنالعاجالاب (هريغ فزوحق موصلاروأ 0 بدنا 1
 . ”<و دل 2
 ميذلالا» ازا قريعطت !|دوع .رهاافلا ناك امو مرحناب عذلا هيلعف هلوق ىلع ع درفت (ةفوكلا ىف عذناف ا 7

 نم م لكسنص» نأب ماعطلا هع ءائو همف ناكو ىنعب مهلا قدصت ناهلوقب هقع ممت» سلوهو 0 مز حنان
 ب 4

 وهوءازحالا ةدم هنمّد. الرع [طمرشانه قب و ىمعلاةرافك ىلعاسام .ةرب نم عاص فصن هن غلب | تام مدل الإ نود مج 0 -

 ردكم جذاذام فالخ هماقم ملقاعفاذكق قب رفتلاهطرش ىذلاماعطلا ماقم ماقام هنال قد رفتلا هعزب 7 هيب هلا
 رح : 2
 ءانمّدق ايدجاو نيكسم ىلعولو هب قدصتلابىفتكب لب ىررغتلا هبف و لا نسا ن نءىوج 0 0 عموم

 59 لإ ٠ نلاو
 تغلب ءاوساعاظم هءقدصتلا هن هب زد < مرا 9 حولا ناوهرخآ هحو نماضأ امهتن قرقلا دمّدقو 07 / جلا

 لوقا ةهق هت خلت نا لد كح لا همز, ثم < مرج اريغ قحودملاف فالخم المأ لوما ةعق هنو مق | ا تيجي (هصيزب

 ةاناذاامأ هرثا قنوأرياذااذهو لكدا# ءردلار ايتعا( صقن أم ن نعح هلود) نهحو نهامههان ىرفلاف 6 0
 1 1| لاو ضانلالاز فج شيا نتسو أ تيرفالنم ةولاذكورثاهل قم ) )ول هماعّ سالو هلك. نك وو م 5 50 0

 هنعراغولو قالطالل بسانماوهو ناعذلا طوق مدععئادملا فر روك كيلو ملالل ةقدص همز 0 0
 ناف عانتمالازب> نععطقلاهجرضعال نأ, ةديقمهللاواناصتساة عقلا لك همز)الوأ تامأرديرلو ١ 0ك ول

 هلعأ ئثالف تغاةفرونسن مهماج صلخ اذ ا[مكمدصيل ناف عل طةلادصقب ناو عقل الك نعم هنت ونأ ا
 اوراقك اع ناكمهلتق ناف ةرفك نأ لبق دعب هتغألناوحالصالاهبديرأ لك لكفاذكو 29 : ل

 حرج فال دعب لاقو ةياسغلا ىلا ىبان زلاهازع لا عئادملا ىف روك ذملا نكل هلوقورمن طقاس ةحارح ا
 ناوضلا طوقس ىلع قافت الا ىذتقي يلب زلا مالك قامسف نشل |لاوزارثأ هل ق.:لو لمدنا اذا ىدالا

 ١ 0. دار اضودلوقز قت دما هنا دع صوار عسل قضالتخالا واكد" الاحرجت ةمسنلاب

 : ةل [تدوفتب نمالا هبلعتوف هنال(هشنر فب هلوق) ربدتف هرعش ىتنو هو ضع عطق لعشال ىلوأ ناكل

 : 00 ا ا رلا فتن نأو اضتقمورمن فالتالاكناكف املا

 نوككنانعجرغن هلوق) قت ااصوضتمةزأ مولاه شا طفل ةدلالمقشلا قود طقف ناصقنلا

 هر تافاذ|هلكعطقكمئاوقلا ضع عطقنان ءالقئالا < ةيلالءنرشلا ف + هرك ذامىلاءامياهمف (اعتتمم
 وكف هنازحا نمهلالهياعباضر أن بالاةهث سو ىأ (هيلحو هلوق) ى سمار ايلف دعب لاق مع عانتم :مالا

 رهاظ ماد الان مدرك ذاملوقأو ىوج مادخقسالا ةفدفنصملا مالكح فذ اذه ىلعو هلكءارعع م

 نيل تاحىأديسصلات لف رب د2! او درصال ريمذلا نا ىلعامأو نيل عجرب هءلح ىف ريهضل انا ىل_ءءانب

 ىلهأ هنالو سانعنناو ىلع نءكلذ ىور(هضريرسكو هلوق) ماددتس| الف فاضملا قذح ىلعدصلا

 الفدسافلاامأ دساغلا ريغب د.ةمقالطالا اذهو اطامم> أ هتازنملزئفا لمصر يصن ناهضرع هلودصلا

 قوه امأ ةماهنلا ضيب ريع اهنا نم امركلا كنما :مامو هتاذل نسل هناعضن ال «ءاعئش |

 ىنعملا اذهودادصلل لب رمثقلل ضّرعتلا نماعونمم دل مرح نايدر ةعق هرشقلنالارذمولو هرسكن“ اج
 1 سطلا .٠.٠٠٠ يوتا لااوانات انف ان اساسا

 دوعفم



 4+6 (نكجب مالم لع)

 : د ممالك ن اف ةوباشمامهنام هنال (حا معزو هلوق) ةعقلاة ماجا ىف بجو أ ةدجنامأ ( حلا ىفاثلادازو

 1 |أردهو بلط باب ز مبعو ادي دشاعزج هعرج وهو صمالب *املاب ريش بعلاو توصن ىأ رده و بعي
 هنو 00 | ىسس[ك ف الخ ريغ نم (حلا هلريطت ال عفو هل وذ) لكاو ىفاقتا مذ باد نم تؤوصاذا ماحاو ريعبلا
 ههفلإ 7 0 335 1 | عيذلانال<ذيالوقذصت وأ موصب هناهباوق ىفاشلااماو ناس ةياغدجنىأ (هل باوحماناك هلوق)

 0 4 ور َِ 2 22 2 32 : . :
 00 ا 2 _ فسوب ىنأو ةفينح ىنأ لوقكىأ (امهوقكهلوق) ىلد زلا نع ىوجح ريظنلانمالا نوكيالهدنع

 تاي كي اذاىأ هلوق) قأيسو ىفاشااو دحمدنءنكمللهنال (لتاقالراء انوكب ناالهلوت) نايبةناغ

 1غ 8-3 / فارإ 7 . - .هاع 3 َ 5 ٠

 ماقمموقيو عئادبلا لاق ىفدالا ىلعالج ىده ىلعف اذك تاعف نادل ودق زاسثلاىلا فرصتااسمناو ربا“
 لوك أملا ىف وةباورارهاظ ىف لوك أملا ريغ ىدملا نءز واالو قئاقلا قوءاشعمسرةملاولبالا
 دول, أولو هل هيدابمش ل بقتال نهربغ ىلع قّدصتلا بجو هذاا منيب ذه تغلب ناو تغلب امدغلاب هدع5 تح
 قرسولام فال ةرورضلل ةقارالا دعب هزم قرم دول نامخالو هب قّدصترف هنعضاتدش هنم لك أواهفلتأ
 ىوجاورقأورههدجوب ملو نايرقلاملب قّدصتلا عمةقارالا,ب رقتلاوه ىدهلا نمدوصقملا نالاهلق
 || نع ةفيش- ىنادنعفالمأ هنم لك أ امةعق نمد لههناىف فالخمانمىتأ سال هقالطا ىلع سدأو
 اعاجاءازحلاب ىنتكمف هلمقامأ ءازحلاءادادعب لكلا ناكاذا ا_هورافغتسالاالا هيلع حالا مه دذعو

 دارملاو ىدهلا ظفلي ءافتك |فنصملا هردسش لو سراشلام الكىف هىدمسقتلا نأ ساكمر لاب( هح ذو هلوق)

 ىطعب نا مزال هبشملانأب رينلا فب اجاوراعفلاهق دص فال ىاحيدسالا هلاقاك ةيفاك انه ةحابالان ا
 هريغو ىجا زا هيلع ىرح [كريغال رادقملا فوهاما هبدْدَتلا نارهاظا انا ىلعهجو لك نمي هشملا كح

 . لإ ب 53 5

 1 0 7 ]| ليوأتل ةمعراضملا لعام وضاملا ف طع فنصملا مالك ىنو هفرمثاب هنعرمف مرحا دن الاىفةعكلا نم
 مير 7 3 0 ىلعم للاب قّدصت اذاالا مر اريغ ف <يذلازوحالف نسحتسمريغفازثاح ناكن او وهو حر اضملابىضاملا
 / طرب 1 1 لوتقملاةهق لدم مهلا ةمذن اكن اف ىدنجربلا نع ىوج عاصف صن هه :اتامنيكسم لكس ص هجو

 ني ف: 00 ةبرقلادوجو) ةعتملا ىدكدحاو نيكسم ىلعهرقّددتلا زو ثدح مرح ارهحذولام فالذ كش الاوأبسف
 يؤ اي ن تاخر, انلطمزوع مرحلا فيذاذا اسف معلب قذصتلا نا ىلع همالك قايسو ةيلالنرمئاس عاكف ةقارالأب
 تعور هع دمر . || ىأ (ةرطفلاكهلوق) ةقارالا,ةيرقلانال لكلا همزايالف لوتقمل اةمق لثممعللا ةدعق نكت )انا
 كر( أ ام 200 الع ناو هلصالزو الو ىقأيس مالك همفو عاصف صن نم لق أ ءاطع ازوصالفةرطفلا قدم: قّدصت

 ىيرر 00ج */ي 7 [ارصلا قهلعدروأن كلة عقلا عفدزو صو بحأ ل .لاو ىذا زوصو هتجوزلالو لفسناو هعرفلالو
 و ل ن/ . 2 . 8 .- . .- 5
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 زي فا | فصنم ىأ فنصما لاق نيك اسم ىلععاص فصن قّرفي نازوحالو (عاص فصن نيكس» لك ىلءهلوق )
 40 م انهدحاو نيكسمىلا ماعطلا لكعف دي ناالو زاوحلاةرطفلا ىف مدقوانههوركذاذكهرعبلل اعمترسو ذا

 . اهل ١ نءىوج ماعطلا دعت مو ىلا فو ى.صلا ةمق ماعطلا ىف ريتعملاو (اموب نيكسم لك ماعط نع ماصوأ هلوق)

 روغصعوغ لتقاذا مءادتب |ساولاوه اذه ناكولا ذكو( حلا عاصف هن نم لق أل ضفولو هلوق) عئادملا
 لصأ انه موهلا نا قرفلاو نمعأاةرافكح ىالذن ماعطالاو موصلا نيد عملا زو ع هنأب حب رصت همفو
 هيلاراصبال هنأ ل .اديلاملانعل دي نمول اةزافكق و ماعطالا ىلعةردقلا عمهزاوج لبلدي ماعطالاك
 لعأوارخ 1 غلمتامىدهلادعب للضفول اناق اه نعو زوح ال ل د.لاو ىلدالا نمد عجن او لالا ىلعر دقلا

 || م4 |املتننالدءاوذ .كعملاعت هلو.ةل (نيكحلا ىلارابخما ىفاشلاو دهم نعو هلوق) رهئاضب أ ريغ
 ىناعت هلوقانأةةرورضاموملار ادخل نوكسفوأ ةملكب موصلاو ماعطالاب ريثكتلا هيلع فطعمم ىدهلا ف
 | امتاواموكح تحت ل ديالق هبلع فوطعمامامص كلذ لدعوأ هلوق اذكوءازذ ىلع فوطعم ةراقكوا
 ! ىلع ةلالده.ف نك لف عوف 'رماذهو كَ ل وعفم هنال هر ريعغلا ىلعافطدار ورحم ناكول نال خدي نأك

| 
| 
| 
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 (نبعملا تف نم لوالاءزجنا) ه8
 نوجورهاظلا نال ىنع د رهن ةقوطملاةماجابعثادملا ف هاكشتساو ةيوضخربغاس مودل لبقو كلك

 راحناوحاستفملاف لاق (نيلدع موقت هلوق) قاف الا ةقوطمامنوك ثمح نمد ءلعنامذلا

 لب هير اجا قلعت خب هب ىّبح لعفلا ىنعمهمف سل ةعق ةلظفل نال ر ظدهقوديصلاةعتا قلعتمرورحلاو

 دحاولاو هلوق) ا موقتب هستلم هتءةوهو ريدقتلاو لاح هنا ىلع فوذعبت قلعةمانه راح
 رهاظلا تفل نعرهنلا ف 0 ماقشالا داب زدو صقل نال ةيولوالا ىلع لمحي هي هي الاقددعلاو كي

 ءافتكألا تسن.ف لالا ىلءو ىنلارامتعا رودما حرم ىف عصمت م'نمو لذ

 بايولدعلاالدبصلاة قب ةرادنو ةقرعمهل نمل دعلايدارحلاو ىسمت اًةعقلارةفرعم هل ناكت مح لالا
 هقللطأ هلتق عضوم ىأ (هلتقم ىف هلوق) لدعاوذ هب كدت ىلاعت هلوقهدارأ (صنلاب هلوق) رحمذامثلا

 را انما وتدل قرت قرأ نكفالا أهبف هراصأ ىذلا عضوملاوه لتقملا ناكولام منذ
 هلتقو عضومىف دايضأ ول هناورهاظذام 1 ل ريعضلا عوجر نمةيانعلا قءركذام ىلع ءانب
 وهلعافلانا ارهاق نير هلا فباحأو ةءاسالا نءيراعهناعمهلتق عضوماال ةراصالا عضومريتءارن ف

 هلوق)ةيولو الف لتقلاو هةباديلاةزادعى ةباصالا لعافف لا اا ريالا ناو لعل 58 7 ومب

 حاس 21 ناثن عضومب رف قىاربم نعرج عيونتللوأ (هنمعضوم برو قوأأا وق+ ,  بدق أو اسسالناكناهبلا عضو ب رقأ ىف ىأريمتقلات سلف طحلا أقرأ موادا به

 ىفاشلاود#لاقو هوق) ىوج ص صخللالل كمل ادْرَخ (هيريقهلود) ىوج هلق عضومهقدمصلا (وأ) 0 همجي

 نم هلم هنا لاق نذ لوتقملا لثمن : نمءازه_لعفريدقت عنلا نملتقاملشسازف ىلاعت هلوقأ(ا ا ا تعلو |

 لثملاوه بجاولا نا ير ولا ةءاعجلا تءجوأ اذفو ضنلافلاخدقف مهاردلا فر 7 يك 3
 اعرمشرمتعدالف ىنعمالب ةروص لش امأو ىعم لئلا رش ردم كير عابر دوس لذ اوه ىلطملال ماو 0 ليك قه 2

 عماهل“ مراد هملع بحصال ةراد فل أول تح هتجقف الاو ابله ناك نا هلثمسحو ناسن الام فاتاولا م لو . :/ . لإ /

 نوكتما ةرقمللالةمورقملا ن ملاذا سنجلا فالتعخا عم مك طاح ىناءملافالدحخال سنجاداحتا يراد علا كف 7 ماعز يقيم < عابال

 قلاوون لش ىلع داج سو ىندمو وصل كو ثيق ىفخالهداسفو ىثحولارامهلالثم بلور اخ مز 2
 10 طفالانالادارمرعينلا نوكتحي الذ هفرانالاجف عاجلا دارمهنوكلوأ عرشلا ىادوهعمهنوكلام عرلا فلانا تعطر

 قري هضلاوديصلا عجم ماع مرح من أو ديصلاااولّقت الو ىلا عت هلوق نالو نمفل عزم نعم لوانتن الدحاولا 00 1 01000
 ارق ادعت عتمدلت صوالاعت هلوق فلثملا نوك,ن اب حوف هبلا دئاعادمتم كنمهلتق ن و

 معنلامسانالدصلا ص الا ىف مئلايدارملاو ةمقلاالا لكلا مب لممانل سدلو لكلالالثمعنلا نه لتقام
 نيعلا ب اان ودريدقتلاة بالا ن ءىورام دا راو ىمصالاوةديصو أ لاقاذكم ىش ولا ىلع قلطن

 دمعولا لجالةنا الاف د.علابدمسقتلاو ُع هألّوالاو ءاتلا نوديدسعوأ هبادغلا حش ضعت قو ىتليز
 ىوجود قتل سله ركذ نا ىلءرثكالاوىواضيملا ىضاقلا لاق ءازحمابوجولالاهرش [قروك ذم
 هنمدلبا قت داعن مو لحو زءهلوقل لب ناعذلا باحاقدحاو ْن ئيطخاودماعلا ف الت اناق ءاز ا

 هلتقف هععربرسلاو أ هنعطف شح و راج ةملب , دحلا ةررعىف مهل نمنأ ىو رذا ى دعت نعف ت تازنديا الانالو

 ةةلاقانعلا (قانعملوق) ىليزعبضلاىفاذكو ( ةاشىظلا قو هلوق) ىدنفاحون دي" الا تازنف
 1 1 ا ا

 ركدلاوذرحلا قوف تارشحلا نمناودح مساوه عوبربلا (جوبربلا فو هلوق) راتخغلا نعانخيش مسجلا
 ل13 زمف يسوى تازشملا نم ناكر هنا دو لقاذكناربغلان معونذرجاوءاوس همف ىثنالاو

 نيب قرفلاةبرخملا فاكرفجركذلل لاعبو (حمازعملادالوأ نم ىهو هلوق) ديصلاب صاخهبوجو نا
 قانعلا فالخ ثدنأتلا ةمالعب امين زيعو ىئنالاوركذلا ن ملكى بع قاط» لوالانا فاصل 00

 هصئام عبنملاز  ىوبلا لت: نكي نهشأ هيب رأ هغوان نمةرفحا ىف طرتشاام قام ءلا ىف طرتش لاضأو

 هلود) ىبت |اممجومنمب ىوسالف عوب ريلا مريت بنرالا نال قانعلا نودامانه رف ايدار ال
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 دارو



 ظ

 . (يخستل) آ
 هدوجوف مارحالاهب ضفتربالوال طابهدصق ناك اذوا نه هفالذ عورمشمرممحما ىف لالحالا لبحتن
 قو بالا قلغي نامهدحأ اورمأذ ىنمىلاةكك متن نماوج رخةعب رأ ن اول طمحلا ىنامو ءاوس ه مدعو
 ىلع رهنلا ىف هلج قلغلابقلاغلاو رمال داو دست نيرختالا نال ءازجدحاو لك ىلهفاسطع تام ماسج تدبلا
 اكولممادمص مرح لتق اذاقهريغو كول محل ادمصلا معو (مرحت اوأ لح ادمص ناكءاوسو هلوق) كل ذياوطعاذأ ام
 يراشخاو ارارطضان ع ناكولاف مذ لّتقلا ىف قلطأو ىلاعت هتلاقحهؤازحو هكلا ل ةهت ناتعف همز
 نار هملع نوكي نا تش ناكمرحاىادصص لق اذا مرح ا نا عنسالا ىواعطل ارصتتم حرش ىفو ىأ يس
 نال ىوق | مارحالا ةمرح نال داو ءازحالاهملع بحال هناالا مرح لجالوخ الاو مارحالا لجال امهدحأ
 نم هلع مرح الدوا هلوذ) ىوجامهفعضاامهاوقا عبتتسافاعمج مرح او لحل قديصلا هلل حال مرح
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 نوي دو 7 لداذااهفرفزلافالخ ةملالمئرعثل اىفاكمرحلادمص ىلءولو لالحل اة الد نعزارتجالل مرح ار هدمسقت (هلتق
 3 انني لدم ىدنجريلا نعىوجرفز د دعاضب ال ادلا ىلع ءازجا بحت ثمح لولدملا هلّقف مرح اديدص ىبعلالملا

 ماقتنالا رك هنمهقلامقتنيف داع نمو ىلاعت هلوقن متحا (حاسانعنبالاقوهلوق) رصعللاب زعم
 بحال هلوق نم زمسنلا ىف عقوامو دي الا لأ نم دافتسم هنال هنع تكساخن هنأ ببحأو ءازحلان ءتكسو

 و 4 5 َ ء 1

 لايإب اعلم قاب م (ىفاشلا ذأ هيو هلوق) ىوج لك الاى اكءاملا.دناعلاوا عستملا ق[ك ىسانلا هباوص دماعلا ىلع
 2./. دي .: -,. 8 .٠

 كي. سم نر (| هنوني ىليزانيام هيلع ةجماو لالحلالالحل الد هش تقي تسل ةلالدلاو تقلا. عتب زجل نال
 كبيير هللا 3 ا ا لمشل لوعفملافذ>و لالخ ةلالد همشأف هلوق ىلع لد لا معتق اولوةداتق ىفأ ثدحنهىورام

 لق 0 : /رء.م د ءازجلا وجو مهوباعراضن االالح هنوك لول دملاه ديس: نالىلوأ ناكل مرتو االالح لولدملا ناكولام ,/ . كولر تتار. د || ا 000 7

 نكرة.( لازمه شا يش نسا تعش او كاذك سيو امرح لود ذاك ذراعا لالا
 عملا حرش ف (ما ءازحابسا ماوهلوق) قاغتااض الالح هنوكب لولدملا دست نار دقلا ف 4

 هرهاظو ىبرتناهملع مرح هلاربجأ د ئاصلا ناكو أ هتلالديوا هتراشاب وأ مرحلا رمأب دمص اذاءامضلا نبال
 فلاير نك 00 (نا مرح لادلاوديصلا لولدملاذخأاذاهلوق) ىوجاكرتشمو ادسحو ريجأ نوك.نا نب قرفالهنا
 ل 0-3 0007 اهنم قب و ىرت[ك ةئالئابنم 1 داقلطم منأ ناو طورش سجن مرح ا لادملا ىلع ءازجحمابوجو ىفاوطرمش
 0 1 هدب نمتلغن |اذاام تالغن الايدارب نأ زوحهنا لع اودصلاتافنمال ناوهتلالدب لتقلا لص نانانثا
 97 ل "... || تلغناذاهنالءلو ةيرعلا هل عتريش اذه ىلاو لادلا ىلعئالهلتقف دي نم تلفن امدعب مذخأول تح
 0 ك4 17 نارهاظوردلا فاكرخآن اكم نم. ذعخأ مث هناكم ن ءتلفنااذا|م هيدارب نازودعو لمدن م هحرج هناكراص

 بيير عار يب | (لادلا لولدملاودص, ناوهلوق) ىقعالاكتالفنالا مدع طرمشن ع ىنخبةلالدلاب ل تقلا لاصتا رمش
 0 7 لوهيذك ناو (خا هيذكول تح هلوق) رب هيذكمالز ا لب تقدصأ لوقي نا قيدصتلا نعم سدل
 ملعلا عقو لوالاربخلابن "ال لماكء ازحامهنمدححاو لكل عفاضنأ دمصلا ناكع صخشو .رخأف هقّدصي
 مرهم لسرأ ناودصلا ىلع ةلالدامينمدحاو لكل ناكسف نيقدلا لعدافتس !ىناثلابواملاغدمصلا ناك

 لتامتلاو لسرملاو ل وسزاا ىلعف هلة قف بهذفاددص عضوملااذهف ناكل لوقبانالف نال لاقف مرحمملا
 نءىوحلالقن (ديصلاةِعق هلوق) لماكء از. دحاو لك ىلع ىأر حب امهنم تدجو ةلالدلا نال ءازجلا
 هعوقتدارملاو صالاوهو ديصلاة مت رابتعا ف ناكملاو نامزئاريّتعن هنا لصالا ةباورىلا اب زعمطتجما

 ناعذلل موقتلا فالضةرافكلل موقتلا ىف ةريتعمريغف ماعتلابة.مبكلا هتلاحاماو ةمقلخا هتلاحرامتعاب
 نمالادص هنوكث يح نمريتعت ةعقلا نا نم هبانعلا درك ذام ىلعرهنلا ف عرفو ىبتناكلابلإ ةسسفلاب
 ادارم سدلو موهتب الدللا ناءاضتقمذ امن هتهةريتعت مهضعب لوق نع ىلوأو هو همف ةعنصلا دا زام ثيح
 همزإو ىأ ىنخضال قرفلاوىلاعت هللاتح معم :ريغو العم هكا ةعق همزل | عماك وامادص لتقول ىتحلاقف
 نغتسمىلاعت هللاو كلذ نوعفتتد مج الدانعلا قح ىف ةجق هل ملعتلان ا قرفلا هجو لعمرغى :رخا ةعق

 نع لبق ةنوصمة ماج لتق ىف فاتخاو ىدنجربلا نعىوج الماح موقف لماسحا ىظلااماو هنع



 أ
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 ا هلاروطاملانال رقعلاامهتاك ذناكن او اشحوتسااذاَداشلاوريعملا جب رجتو ميذلاب هناك ذناك ناو
 ا.دحووأ ناك اءلهأ اقلطمرونسلاو بلكلا رخو همدعو ناكمالاةاك ذل ىنوةقاخما لصأ دمصلا ىف
 دبصلا ناملعف هيلع فطعامو رقلاوةاشلاكلذدعب هتحابا نم ملعهنال هفب رعت فندملا 0 ملاغعاو

 : اراب ىلع قدا ص هناهملعدروأو لو رمدملا مالا فد رعتلا ف لءداذكو رح رك ذاموه

 شحوتملا رونسلااماو شحوت امر نكل لصالا ىف ىلهأ بلكلا نأ, بيج أو ديص, اسلو نيشحوتملا
 الا شعب الن اك هاوس هتماقاىأ (هاوثمو هلوق) رهن ديصن سدل هنم ىلهالا نا مالك الو نام او ر همفذ

 ىقاكءاملا ىف هاومو لاقولو ءاملاقاطم رديلا نمدارملاو عسنملا فاكر بلاو ربلا ف شعب وأ ريلا ف
 هاونمو ةدايزملا ةحاحالف د نحو (منا ل صالاوهدلاوتلا نال هلوق) ىوج ىلوأ ناكل ةباذلا

 ج رخد.صلا في رعت ىقداومو هلوق ناك ذ دعب رهظف عسنملاق لاق (ص راع كلذدعن َهْي وئيكسلاو هلوق)

 لعركعي لوق أو ىوج هيف هماقموهاومنوكي ناكمىندلو نمنا رهاظلا نافةرهاظأاةداسعلا جب رذع

 ردبلاو ريلاف شعبوءاملافهحرفمو هضم نال لحال رعلاريط نا محلا نعردبلا ىف ل_ةناماذه
 لعلو تريتعااسبهناعمةضراعربلا ىنانهةنونبكلا نا هوجوو مرعمل زودالذ هجو نمربلاديص ناكف
 قلظأو ٌنامعدفضلاو ءاملاباكف (لصالا ريتعافهلوق) هاوئموداز نم ةدان زفرسلاوهاذه
 حاسملاو ناطربلا ل انملاىأ هلشموى ريلاحبارخال ىئاملاب ريدقلا تف ىفهدعقو عدفضلا ىف نامضاق

 لكلادايطصا ها زوعف لكؤب الاموهنم لكؤ داماقلطم (مرحم او لالعلل لالح ىربلافهلوق) ةافحلسلاو
 ىلاعت هلوةلرحبأادمص مرعمل لحامناو رهن كعملارهمف ةحامالا صحن ثمح ىنامركلا افالحت رمصلاو هو
 اعاتم لوك أمريغرأ ناكالوك ًامرعلاديصم كل لأ ةيالا ىنعمو يجلب زرعلادبص<للحأ
 توحا ىسبوم دورتك ادي دق هنو دوزتنةراسالو ان رط هنولك أ, نيع#لل عادم هماعط ؟ل لحأ ىأ هل لوعفم
 فرص ىأ (مسو هيلعهتلا ىلصءللالوسر ىنثتساامالا هلوق) هب اغنيمر م ىأ امرحرمضخ لا ىلاهرعسم ىف
 ليق مثرش الاىلا هيفرطدحأ مضدنال هفطعو هانحاذا دوعلا ىن” لاقي ىزرطملالاق ربلاديصابنع
 نءادرو افكه.ف نال هيف لحدام ارنا نيد وحلا حالطصا ىفءانثتسالاو هفرصو هفك اذا ههجو نعمان

 ءانمتسالا لج نم عناسملاامتلق نات لاكلا نا نءعىوج ى وغلا اءانعمءانثتسالاب دارملاف ىبهتنا ل وخدلا

 لقب رمأ هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنعدراولا ناوه عناسملا تلة نيد وعقل ا دنع هءاع ططصملا ىنءملا ىلع
 هذهىف ءانثتسالا ةارالركذالهنا مولعمو ءىعساك ةدشىلأ نباداو رتارغلاودأدحماوةراغلاو تئذلا
 اهلمقوأ مرح اررعلادعب هلق ءاوسواد .عوأ ناك ارح لقاع خلات (م رم لق نادلوق) ريدتفالصأةئاو ا

 ملا ةمرحابرعلادعب هلتق ءاوسو هلوقب هركذامازعمن | ريغ ىوج لس اوأ مرح ادسص طمصلا ناكءأوسو
 ادماعهلوق) رطني ةظفل هلع بتكومزعب ملاد_.ءوأ ناك ارح لق اعغلادهلوقب الأ هرك ذاماماو حاتفملاملا

 نكد يص بطعف ةريفح هلرفحو أ دمصلل ةكسش بصنولف همفانٌدعتم نأك اذادسةهوأامئاسم(اسانوأ
 بئذلاك هل ت3 حاس ناومكوا ءاسللةريفحر فحوأ تاه هيلقعتف هسفنلاط اطسف بصنولو دع ّمهنال

 وهو لا قد.ص يلا هلسرأو أ ركام ذخأف حابم ناويحمملاهبلكل سرأولاذكو هيلعئ مالا بق بطعف
 دعتم ريعهنال هملعئالف هلدقف مرحلا ىف ها دأ ىتحددصلادرطوأ ادمص لتقف مرح الا زواهت الح

 متانمرحم باقتاولامالو ةرشامملابهترانج ةمثنال مرحماف باصأف لحلا ىفةمرل اذه هش. الو بستلا ف
 دصقاداالال اودقملادذعتب ءاز ل ادّرعَد وءازجلا همزلمف ىدعتلااهمف طرتشا الورش مملا نال هلةقف دمص ىلع

 لاهتللرطنااب ضف:ربم ناو ىلاق تفلا نع ةملالينرمثد>او مد لكك لذ هملعف همارحا ضفرو قلعه

 اددص مرح اباصأ لاقف لصالا قا ملاع ضنةلئسملانا ملعاو ىببتنا همدق اك ل اعفالامالا هنم حج رذمالف
 ىلا ال لال,ج الا ل." ىلادصاق هال داو مد هلكك لذ هبلعف همارحال ضفرلاو لالحالادصق ىلعاريثك
 ناس ايبقلا عمال لاقي دقو رجلا ق لاقادحاوامد تح ولالحالا ل: و مارحالا ىلع ةيانجلا

1 
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 (نيطسالنع لع) ظ 02
 نءحبذلا لبق نراقلا تلح دائم ىف لقن نكل هدنع مد همزل لحنا ىلع فاوطلا مّدقول هنا ىف ره اظنوهو
 مد همز ىيرلا لق قاس نأ هنا لصاسحلاو ّىد همزابال احلا ىلع فاوطلا مّددول هنا مالسالا مش طو سم
 رحيل نعرهن هيلع يذلا ب وجو مدعلادرفمناكناالا_عتمموأ انراق ناكن كلذ كف هلبق ميدواواعلطم

 مرحلاريغف قاغ .رمغلا مادا جرخاذااماور خلا ماما تمرح اريغىف حلل قل- ىأ (لحنا ف نل>وأ هلوق)
 الفرحنلا مانا ى يحلل لح نارفز لاقو ةرمجلاو حا قدجاو مد بحي دهم لاو ةقش> ىأد نع نامدهلعف
 دعب مرح اريغ ىف قلحاب مامالا دنع نيمدلا ب وج و نا صاح او ىجلب مد هيلعف دعد اح ناو هءلعئش

 ا ريغةرملا ىققلحانانم حراشلاهرك ذامكلذ ىنعلملدلاو طقف علل ةسنلابوهامئا رمملا مايا
 ريخأتب همزا مدلا نال لحنا ىف قلخ هنوكيدسقتلا ىأ (قافتاهيدسقتلاو هلوق) عاجالاءنامزلاب

 مالسلا هيلعهنال (اممب تقوبال سون ىنأدنءو هلوق) قاس ملوأ لحلا ف قلحءاوس مرحنا نعقلح ا
 سنعف كن قاحلا نا ناكملا قدمو ةفيتح ىلالو مرح اريغىاوقلحو هدب دح ان هباضحا عمر صحا
 تقولا كلذ ىفالا ةيرق فرعب ملهنال نامزلاب هنيمعت ىفةغينحوبأ لوب اذكو ناك سانمرئاسك ن اكمل
 امغاو قلنا هيلع بحالرصحما نال ىوراعف ىفسوب ىنال ة حالو مدملابر بيف اناص غن بجوأ هنءوخأت ذاف

 مرحلا فهيا ء بحال بجو نو عوجرلا ىلع همزع ماكس فرعبل ةس دحم ىف مالسسلا هيلع قلح
 هنفقلحو داعم مرحلان مجرى قلصملناو هيفاوعلح مهلعلف مرحلا قة دحلا ضءننالووزمل

 اهلاعفانال (ماتفومربغ :رعلا ىف قلحماو ريصقتلاو هلوف) ىبلي'زاءمجم_طوق قئث هءاءسحال
 تناكف رحلاماداىف هركتةرمعلا ناب ضرتعاو لي ز دو ةفشج ىنأ دنع ناكملاهنيعتتو هب نيعتتأل
 وافارفملالا عفان لوخ ثم هنا رابتعاي ل ةّتقوما مما ثيح نمتسلابفاهتها رك ناب بيجأو ةتقوم

 نمله ركت الرحل ماناةرمعلان اهدافمو ةبانعلا ىف اكشالذل تهركف هلا عفا نمئثب لعخ اا راف ابسفرمتعا
 (هيلعئنالهلوق) مارحالاىلا مارحالا ةفاضا اب نايسدي زما ذل ىنأسسسو كل ذكس دلو جلاد مر
 ميدقتب بدئرعلا كرت يذلا لسق ىاحتا.هنال (عيذلا لبق نراقلا قلحول نامدو هلوق) .هناكم ف هءىناهنالا
 هناال رمخأتلاو مدقتلاعو 4 ةفينح ى أ دنعدحاو مددي همزابفةدحاو ةباسندوهو كاذريخأتواذه
 . || ىلع كلن لكس دقت ىف بجول كل ذك ن اكو لذا بالا نامل افالحخ مدرعخألاو ميدقتلا نم لكل تح
 لاق (نا رقلا مدالا هيلع سالالاقو هلوق) نارقالرخ آمدو معفلانع رهن هيلئاقالو نامدكسن
 رخآ مديحه دنع مدس قتل نارقلا مدوهودحاو مدب وجو ىلع اوقفتا نيالا خخ مامالا ىضاقلا

 هملعف يذلا لبق قلج نراقريغصلا عماجلا فو ريخأتلا بيس ئثالام-هدنعو قلحلا نعمذلاربخأتب
 نارسقلا مدالا هدلع سدل دمجمو فسوبوبأ لاقو ةفينح ىنأد نع نارقلل مدو عذلا لبق اعل مدنامد

 ميذلا لبق قلحاذاف جذل ادعبالا ليال ىاحما نال مارحالا ىلع ةيانجتا بس ( رخآ مدعو هلوق) ىلي ز
 ةيادملابحاص لامه.لاوامهلاقالخ ةفينح أد نع يذل اربخأتب رخآم د بحو همازحا ىلعاناحراصدتف
 همارسا ىفةبانعلل نامدوو هركذام ىلع امد هئالث هلوق ىلع ءامد ةصخ بحت نا فالخلا اذه ىلع شف
 ىلشلا هطلغ نكسل لن زءامد ةئالثامهدنعو بانج هناو |لمق هقلحو نيمدي ةنوهذم نراقتلا ةءانج نال
 الام اذهوامددرفملا لع بج وت ةيانجلا كلت تناك اذان راقلا ىلع فعاضتت هب انحلا نانمهركذامناد

 نامدهي نراقلا ىلع بحب ف يكف ئث هملع بحي حبذلا لبق ىقلحولدرفملا ن اضن | ىالحنالو هبف فالعخ
 ىبهتادحاو مدامهدنعو ةغمن- ىنأ دنعالا سدل نيمد هبلعن أ نمريغصلا عماحما ىنهل اقام قاف
 اهدروأ تابانجلا عاونا نم مّدقتاملارباغماعوندمصلا ىف مارحالا ىلع ةيانجما تناكامل م(لسصف)#
 ىوجو ره سنحلا قداس الل دحاو باي ىف مذقنام عمهعجو عونلا فف الخ ]لل :دح ىلع لصف ىف

 (شحوتللا هلوق) ةسيلهالاتاناويحما زمرقنلاو علاج رف هحانحوأ هءاوقب ىأ (منتملاهلوق)

 | سنأتسملاىظلا ل حدف (ةقلخما لصأب هلوق) لاجكلا نبا نعىوج طدلاو جاحدلا وت نم زارتحا
 1 ور جر رج لل ل 2 ل ل ل سيو سس يب سب ص نحو وي وسو و وبحجم م وج مصمم

 ل م
 ذل



 (نمعملا تف نم لوالاءزجلا) 5

 أ بكروار ولا اكدر دولا ذكوهلكنرتكءرثك اك رتو بصر ناكن افرذ نكي ذام هلع بجاو
 نم ضافأوأ هلود) مدلابربجخب هنالداسفلا ىضتقنال بجاولا كرتنال (هحدسغ.ملو هلوق) رلا فكمف

 دعب اوعفداق مال لا هملعهلوةلبجاو سعدلا ب و رغملااهتمادتساو نكر فوقولا سفن نا انلو ْئىش
 ةمادتسالاانةرعانالالمل فةواذا ام فالذربالا بص بجاول كرت و بوج وللوهورمأ سعثلا نورغ
 وأالمل ةفرعب فقو نم مالسلا هبلع هلوق نم ىو رام لدأ ىلع ءارو ام قمفال.ل الار اهم فو نعف ةنسلاب
 هتوشدسلا كرت فالخاوب ف ودولا بوجول (ةفلدزع فوقولا ارتواهلوق) ىللب زجل كردادقفاراجن

 دحاو مديجفدحاو موهىوأ اهاكمادالاق (راجلا ىير كرتوا هلوق) قمسام ىلع بجاوب سدل هنالابب
 وضع لكق اح هملع بح ناكناودحاو مد ه.فكب هندب عمج قلح اذا ىتح قاحما اكد سنجل نال
 ملا قب رشتلا مانارخ نم سهلا بو رغب ققحتن امنا كرتلاو سأرلا عبر قلصوأ دارفنالا لعمد

 مدلا م ىناسثلاىلا مو لكى رربخأتب مث بيترتلا ىلع ىيرلاب اهو اضق نع ريخالا موملا سعت برغت
 هبلعئوثالف ىناثلا ويلا نمرعفلا,عواط لمق هامرف ل للاى لاورخأ ناو امهلاتالءاضقلا عم مامالا دنع
 هداسعن مول ىلا موب لكىررخأ ناو اهصف ىولاهرك ذام ىلع ىلشا !نما ةراسعو لد زلاقاذك عاجالاب

 هلوقب راشاوهريغوأ مامالا ن اككاوسو :دحووأ مامالا عمناكءاوس(رابنلا ف هلوق )هريعبدنب ولو (تافرع || تدل...

 لبق ةضافالا نان م ةيانعلا درك ذام ىلع ءانب بو رغلا لمق ىأ مامالا لق هلوق نمدارملانادىارابنلا ىف لاير, كا
 مازاتسالاؤ نكل ةمادتسالا نم هيلع بجواملرتنال مامالا نارهاظل اذا ب ورغلالمقاهن :وكمزاتست مامالا[| ى داير ١ نحو /

 نورغلا لبق نوكيناهلءق ةضانالا نمد مزاءالفةضافالا نع. ورغلادعن مامالارخأت لا-ة>الرطنأ م( 0 7 00
 اكرادت نك«الف ةمجاو ةمادتسالا نارهاطلاهجو لاق ثمحةياوزارهاظ حرت ىنرعلا هعمتو بازل || "- "نر 2 7 : مالكر هاظوملا يصنلاهناىرودقلا رمش نءربنل اف ل اقطقس هنا عام با ىوروطقس الة داو لارهاظ : 10 هر. 5 7 ىفو رغلادغباملادوعلا,مدلا طوقس ىفاوفلتحخاو ئثهمزلب ال مامال الدق بور غلا داعب ضانأول هنا عم 0 0

 همادتسالالرتب همزام الف فوقول الصأ نكرلا نال (هماعئذال ىفاشلالاقو هلوق) هل لن قلاشلا تدار لري ور ر جمضتلا ىلعاصوصحترهظأ طوقسلابلوقلاو يتنازعاستملا فانا هيفف بورغلا لبق داعناودوعلا | ””/موبيب .” كير تهاون
 ُي 06 تع. ناو

 بو رغلاىلاهريخأتب مدلا بلع بحهناف قب رمشتلا مانا نممويوت ىفالاة فضح أد نع مدلا بلعب ير يب 0 0 : : 4 0 بدير 27 ىم ر كلو لإ
 تحالو زاح ليلا اداضقو ارم ىمرلا كرتو ل والا ة:الثلا فالخبورغلاب برتدقهتقو نالديضةءالوأ] 0 7 ١

 أوتاسح لكل عاصفمت (ةقدص يق نالئلاراحلا ىدحاىمر كرثنإو هلوق) ىبتنامدلاهملعأ] يزور تع ن 1
 أىدح الرتب نأب فصنلا نمرثكا ءكورتملانوك نا الاءاشاد صقنبفامد اس ناالاريعشوأر ع نم عاص 1 1

 ءاشام ص قنمف امد غاس نا الا هلوقو ري لكلا 5 .رثك الا نال مدلا همزاب دنقل نع ريتعودحأ نوت 0 5 34

 ١ بحرلا مونةيقعلا رح ىر كرت ناو هلوق) عاد فصن صني هنا نم ىدادلا نءردل |ىنام هغل اذ 0
 نال(قدصت ةثالئوأ نيتاصحوأ اصح ءلرتناو هلوق) ىليزموملاكلذ ىف هدحو ماتك دن هنال (مد هدي

 | نال (2اىنمتتوشيلا كرتولوهلوق) ةقدصل ا. ىنتل .فدج ولو هرثكاوأ كسلا لك كرنب مدلا بوجو
 ءاسفنوأ اضئاحتناكوافرذعربش ىأ (نكر ا فاوطرخاوأ هلوق) نسيلب قبسكبحالاهبتدمملا
 فاوطلا نمنكملادعباسمف تضاخاذا اما اهلق تضاحاذااذهواملعّئمد ةرمملا مانادعب ترهطف

 اا رخأوأ مّدقّوث نعلمساممالسلا دلع نال (هملع ئنالالاقو هلوق) مّدقتاعف طب رفتلل مدلا بجو
 سابع نيالوق ماماللورنآىثءاضقلا عم بحالفءاضقلاب كردتس تثافلان الو رحالو لعفالاقالا
 ةيدقلابجوأ ىلاعت هللا نالو ةيدقناال الا ىنملاب رح ايدارملاو مدملاهيلعف كسن ىلءاكسن مّدق نم
 اذكو(ىرلال.ةنراقلا عذوأ هلوقإ) ةرورضريغل قاحاذاك نظاف هناوأ لبق ةر ورضال قلح نم ىلع
 ردغلاو يرلاةعيرأرختلا موب لعفب امن |لعاو هلع ميذال هنالدرفملا فالخم !هيملع ذل اب وجول عتتملا
 ةياردلاىفاذكدجاو كلامو هجو فى ذاشلاو ةقينح ىأ دنع بحاو سنت رثلااذهو فاوطلاو قاحماو
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 نوب (نكحسمال:مىلع)

 نوكينا لمت قيرشتلا مادا رخ آى هنوكم ردصال فاوطل ادق: نا حراشلا هيلاراشا امل صاح

 حراشلاه رك امل مدهعزارالفان د نكرال قاطامدعب رعلا مانا ىئارهاط ردصال فاطولابعزارتحالا
 تترتنل له زارتسح الل الهيددسقتلا نوك,ن التحت و هركذامرخآ كاهتقوى ةرائ زلا فاوط خوقو نم
 نامد بح ودلوقباه ذىتلا ةبز الاةلّئسملاقمدلا ب وجو ىف هيسحاصو مامالا ننب ىف الا فالخلا
 رتل ماناىق ارهاطردصال فاطول ىتح د رشتلا مانارخ 1 ارهاطردصالو هماناى انج نكر لل فاطول
 ابك انت قالا وهظدفي ل رك ذامنانىوج اديسلا ارياننتف مهفاف قافتالايدحاو مد همزلاهلاح بلة ماو

 ًاردضلا فاوطا مدواثدحم ةرابزلا فاودل مد ةفينح ىنأد نع (نامددم زابهلوق) مهضعب هنف هعمتناو

 !اهلوق) ةا ثان دع ردصلا فاوط ةقن> ىلأن عو هلوقب مدقتاسهف حراشلاملاراشا ديا رىفاثدحم
 أ مودقلل ندعم ىاطول ةقدصو هلوق قيسامف فنصملا مالا كل قفاوملاوهو (ةق دصو مدةياو رو
 اردصللو همانااثدحم نكرلل فاطولا هذ نيمدلا ب وجو ىأ (اثادحم ناكاذا اذههلوق) ردصلاو

 ا ردصلا فاوط كرتل مد(هدنعءام دةئالث همزامف هلوق ) قبر ثتلا ماارخ [ى ان دعردصلا هفاوط عم

 هنوكل مدو رخخلا مانا نعوريمخ أمل مدوةرانزلا ف اوط ىلا لقد هنال
 : امهدنعو هلوق) ان دع هفاط

 اردصلل «تنوغلتو ةزدنلا طوعس ىه ةدزاةلوران زل | فاوط ىلا ل قش انهردصلا فاوطن ا نمهورك ذام

 بجيفرعتلا مانانعةرانزلا فاوطلارنومو ردبصلا فاوطلاك رات نوليف عج الاعفا بدرب بو> وأ

 1 نامدنوكشردغلا مانا نعةرانزلا فاوطهريسخأ ب ةفينح ىأدنع مدو ىفالخالب ردصلا كرب مد

 | ىجواندحم هلا فاطولهنال لكلاكر ثكالاواثدحم هلكة ر معلا فاوط نوكمديق اند هترمت

 نم جيمجلا ىل.عاما فيعضلا لعاذه نوكتنا جش و دي ريوظلا ىف اك نيثدحلا ىف ةداعالا سحتو مد

 فلؤملا ذي ملوىلوالاب ةرمعلا فاوط قف ةبكسم ىهامتا اندم نكرلل فاطاذااعفةداعالانا
 ايتجوأ (اندعان ىسوهلوق) رجب مدلاموزاب ةيريهظلا ف حرصوةرمعلا فاوط نملقالا كر اذامكح

 6 هيدتعم ف اوط بقعه أد فو ةراهطلاىلارةّتفسال هن العسال هيلع ئسالو فاوطلاق ةراهطلا كر

 ةاشلا روحو ددمقت ىضتقم (امهدعب ملهنالاحناو هلوق) رهن ةكع مادام هداعالا هل دنت هناريغ

 0 لاعللامهدعرلو هلوق نا حراشلا هرك ذام ىلع ءانب امهتدآعا مدعب اند ىجسو هترمعل فاطولاعف

 ١ لاعللواولا لع نعىدعلا ل دعاذ4و قأساك ميدصلا فالخخ هراعم مدهمزايهدحو فاوطلاداعاول ها

 ىقو(عمصلا فهيلعئنال ليقهلوق) ناصقنلا عافترال (هيلع ئنالامهداعاناوهلوق) ريساضبأ
 ىجسلاعوقول كا ذو ةيادهلابحاص يدعتلاعت ىيايزلا اك ةمئالا سعت هراتخاو مصالاهبا رهلا

 ضصاقت.ال (مدهللع ليقو هلوذ) لوالاخافنا بحوتال ناصةنلاريجت هيداعاذاهيدّتعم فاوطدعب

 فالح ىلءانذم امرثك او ىناقتالا لاق هداد تعم ند. مف فاوطلا لمت ىيسلا ىتبف ةداعالاب فاؤطلا
 أ نه عنامالف هيلعوريغصلا عماجا حارش نههريغو ناخيضاقىل ,ىيليزلاد ازعوهيادغا بحاص هيلا ث هذام

 قامرهاظوه[ئكلاعالو اولا لعج ناك انوربنلا ف هلوقول اعللامهدعب لو قمساعق فذصملا وق لعج

 فاوطلاداعاول هنا نموه هعجت|م ىلع ىنّتدس قيسام ملا ىنعلا ل دع وحرم ىلع ىشلا هملع مزاب لب زلا

 لك كرعي مدلا موزلن ا لعاوامجاو هنوك-ا ىتسلا كرتنا(ةاث بحت ىأ هلوق ). مدلاهمزلبالى سلا نود
( 

 ل < . :

 "أ همانا وانا فاوطقىأ (ا.نج ناكاذااما هلوة) انذهش طنعاذك قد رشتلا مادارعآ ىف اضن أندم

 4: [ارخ 1 هلوق كا .نج نكرلل فاطون امد بو هلوق) مدلا بجونالامهدنعربخأتلا نال رهاظ (نامذ
 يي || قبر شتلا مانارخآ ىنارهاطردصالو هماداقاسنج نك رللفاطولنيمدلا موزادجو (قبرثتلا مانا

 اع | هءاعسحو أءن> هلق |!فاطولو ءاشام صن ف|مدهتهذ تغلب اذاالاةطح نم عاص همت طوش لكل هيلع



 ع ! :

 لانه فلنا ف دكتف ضرفلاو لفنل انيبوهسلا قدم ىف قرف الودالصل اقوهساا قدومك انه مدلا

 (نمهملا مث نءلوالاءزج 0 كوز

 (نكرلا فاوط لقأ كرتوأ هلوق) ىليز نكمالف دحتمةالصلا قو قرغلا نكماف حلا ىفعونتمرباجلا نال
 دوعب الن ازاح هلهأ ىلا عجروأو ئثدحلا بس ناصقنلاك همزامف مدلاب ريدهم# ريس ناصقنلانال
 || ىلا لقتتنا هل فاطاذااما ردصان فاط نكمملاذاالا روصتمال كرتلا اذه مث ىلا زرمام اش ثعمب و
 || فاط ناك ولو مدخالاو ةقدصه مز هلق اناك ناردصلا نمقاسلا ىف رطنيمث ها كب امةران زلا فاونط

 مدمامالا لوق ىفنامد همززو ردصلا نم لك هرثك اةراب لان م كرئدقو قدرمثتلا مادأرخ [ى ردصال
 كلذ عمردصلا نم كورتلل ةقدصو ريخأتلل مدهمزإهلذا كرتواو ردصلارثك | هكرتلوخ آو كلذ رمخأتل
 هنا ملا عضو نال رطنخلاردصاا نم قاسلا فرطتي ٌحهلوق ىف نكسل ىوجاهرقأو حفلا ن عرج مدلا
 أ هلقأ ردصلانمقاسلان وكن امزلد نكر آل هنم لك اذافردصلل فاطو نك لا فاوط نم لقالا رت
 هناردصلا فاطهنوك نم دارملا سد لاة.ناالا مهللا مدالاوةق دص همزإ هلق ا ناكن ا هلو قل نعمالف
 هلود) ريدك ري ذامدختق دحواضاأ ارذصلا طاوشا ضع. نانثالا لاه >ال هطاوشا عبم أ
 امرحم قهلوق) ىابزالصا فطب ملناكراصف لكلا كح رثك الل نال (امرحم قبهرثسك 1كرتولو
 هلوث) رهن ةياغلا عماجال نال قمقحلا ىنمملاال راروتسالاو ماودلاة يدنالا ىنعم (ادباءاسنلا نع
 اذكو مدلا ص دكرتيهنالف هرثك | كرتن مدلابوجواما (امنحهفاطوأ ردصلا فاوطرثك كرتوأ
 هاطظوهو رون ةك<ماذ |مةداعالابرمؤن هنكلرم الفان فاوطلاءاماو لكسلا مكح هل نال رثكا كرتن
 ا ةداعالا موز ركذ ثء> حراشلا فق أ سام فالحوهو انج ردصلل فاوطلا صخةداعالاب رمالا نا
 اند نكرلل فاطاذااعق مدلا طوقس نم ق.سام سايق نا معا رثكا كرتولام سن اح ةكع مادام
 نب ليصفتلا نم قيسامو قدس ام ىلعالاك: اذه هر عر صتلا مدعفىل والا, انههطوقهداعامت انحوأ
 تقومريغردصلا فاوطنالانهىات.الرغلا مانادعب تناك اذاةداعالابمدلا طوقس ىف ةرانجلاو ثدحملا

 ردطلارثك !كرتوأ هلوق ق داشوهز قودحم ىلع فطع(ةقدصو هلوق ) نكرلا فاوط ف الذعر لا مانأن
 ررلف ىوجنا لاق ىزارلا نع سنوب نيالا ةقدصو ردصلا فاوط رثك !كرت ن اا هيلع بجتءانعم
 ظ : امهرد فصتوىأ هفصاو مهردى دنع موق دح ىلعرخ ا عاص ف صنو ىأ (هفصنو عاص هأوق)

 هنا لصاحلاو ىوج كلذ نم لقأال طاوشاةنالثكرتازا هفصنو عاصلا بوجورهظب امنا لاقي نا قب
 أ هقدصب قا نم رردلامالك ه.ضتق املانالخ ةةدص طوش لكل اردصلا طاوشأ لذ | ةلرت بحت

 ١ ملك ىل_ع هنم هدانز (هفصن نيكسد لكل نبك [مةنالث ىلع هلوق) ىدنفاح ون هيلع هينةدحاو

 مانارت آى ارهاط ردفاواثدع نكرا فاطوأ كوق ) لقنلاعجاريلفاهقعىلشلا لاقو ل زلا

 بنس ةران لا فاوطةداعا نال هلاحىل_علد ةرانزلا فاوطىلا لقت الردصلا فاوط نال( قب رثتلا

 1 يبن مدلا بوق بحاول اري-عىلا للقب ال بح اولاق تاو ردصلا قاوطو بج او ريغ دحل|

 |ثدحلا ىف رخل مان ادع نك اداعاولهنال ردصال فاشلان وكيدبق ىنيعةرانرلافاوطق ثدحلا
 || نءىواعطلا حث اع ىناقتالاهطاغو ةبادذلا قاذك مامالا دنع مدهمزلب ةبانجلا قو هيلعّئشال
 ةيادهلا فام نابردعلا قباحأو ةرانجت اوأ ثدحم اسس ناكءاوسريخأءالرحخلا مايادعت ةداعالابمدلام وزأ

 ردصلل فاطهنوك ىأ (هيديقهلو5) ثدحلاوةقدصلا ىه ةنلاب هيو نحاولولااهكح هباو را

 مانأ  عقاولاردصلا فاوطن ادب رب (حارتلا ماا ىف فاطول هناىلاةراسش اهلوق) قد رشتلاماءارخآ ىف

 ةراهطلاعمرتتلا مانا ف ةران زلا فاوط عوقولُثدحلاب بجاولامدلا طقسف ةرانزلا ف اوطل لقتنارعتلا
 | فاطدقو ىبرشتلا مايازخ[ىردصلا فاوط ناكولام فالذع ةكع مادامن قأيردصلا فاوط قبو

 ريسخأتلامديحو ثدحلا مد طق_باذاهنال:دئافلا مدعل ردصلا فاوط ىلقتنب ال ثيحاث دع نكرللا

 | لوقاو ىوج فالخلار وهظدفيالهركحذامنافرطتهسف (21لوقنوأ هلوق) ةرايزلا فاوط)

 ا
 ا
 ا

 يلصاح



 - (نيك هاملت ْ
 تعم لاق نمانبادكأ نمهَوو رم اب أدب ناب اسوكتمىجسا ذاو از دب دتعبال هدنعو بجاولا كرت

 (ةنسةراهطلااندنع لق ثهلوق) .ىحناولولا ن-انذيش لالا طوب ٌرتعبال هنا ميدجلاو هركي نكس هم
 لاقاذ_ةوةزافكلااوكرتب بو ةنسن وكت نأ عنتعال هنا ههجو وىفاةثالا لاق عاصم” نسا لوةوهوأ

 هلاقامو ردنلا ىف لاق عفدلاةنس كرت هنال مد هملعبحي مامالا لق ةفرع نم ضافأن هذ دمج
 ىعمع دم مالكوف ةنسلانارهاظلاو ىتذالام هسفو جتاىف ةنس لك كرثىف همزلب حاج نبا

 بعونال (ةيجاواهنا مصالاو هلوق) ةيدعسلا ىثاوماىف كةنسلاب تنث هبوجوناوأ ةقيراملا|
 ق.سام دحاولاريخ نمدارملاو رم ىزارلا هراتخخاو جاب ز ىل#لا يجوب د حاول ريس نالواهكرتب مدلل
 | ةداعالاو أو هاما لب مدلا صوص سدل ب>اولا نالوأ ىنعمواولا (د.عيوهلوق) ةالص فاوطلانأ نما
 مان هداعأ اذاام ىلعلو_وهوةرانحلاو ناقض أ (نةروصلاىف هلع حذالو هلوذ) وشم

 ااوهوهلوق) حراشلا مالك ىتأ سل صفت مدلاب وجو فرضا مايأ دعب هداعأن ا هنالرعخلاا
 ةداعالا لو أةلءركذ زكلوري مثلا ثدنأ: ىلوالا ناكو دعس ماعدا ةداعالا ىأ (لضفالا|
 لك الاةيانع نع ىوج طوسملا مسن دي رب (جبنلا ضعي ىفوهلوق) ةداعالا لعذ ىأ لعفلابأ

 أ مانادع,.داعأ ناو هلوق) رح ثدحما ىف اهروصقوارمف ةيانجلا لكل (ابوجو ةءاسنحما فو هلوقإلا
 | ثدحملا لصف ىنمداعأنا لاقف ىاحسسالا لصفو ةياد هلا كلذ فعمتدقو هلءقاع لصاو ) رخغلا
 لّوالا فاوطلاوهربتملا نا ىلع ىن.م ديا دل ىئامو مد هيلعاه دعب هداعأ ناو هيلعّئمالركنلا مانأ ىف
 ااتاوفزارللاالخ راشلااهمّدق ىذلاوهو مصالاوهو حاضيالا ف لاق ىخ ركلا هراتخ ا [كاستحولو

 || هرياحدوجو لءذ هجو نه هكرتكح ناك شح افنان اصقنلانالرخلا مانأ دعب ةداعالاب مدلا بجو
 هنال (هيلعئثالهلوق) رهتثدحلا لصفىف همدعو مدلا باحياىف رهظت فالخلاّ:دئافو هدوجوكا
 | ىليزرحلامانأ نعربخأتلل (ةقيتح ىأدنعمدبحرتتلامانأ دع مداعأن او هلوق) هتقوفف هداعأ
 ناصقنلان الرعملا مايأ دعب ةداعالاب بجو اما مدلا ناار ارك ذو ناحمسالا ىلاالوأ ريغلا ىف هازعو (
 أ بهذو عصالا هنادي ادملا لاق (لالاال ىف فاوطلاوه هلود) حلا هجو نمدكرتك٠ ناك نجح اشاك

 || ناالا هلوت) ىوج حاضبالا بحاص هخختو لامكلا ل اقاعيج نيلصفلا ىف لوالاريتعملا نا ىلا نركلا ا
 || ناو هلوق) ىليزءارقفلا عفن هبفوهياّدتعم عقو فاوطلا نال لضفأ مدلا ثعب طبخ ف (دوعب نأ ل ضنالا
 فصن ىه (حاةقدصو هلوق) ىبابزءارقفلا عفن همفو هراذجلا تعم ضمت هنال (لضفالاوهفةاشلاب ثعب

| 

 ةقدصلابهنف ىنتك اهناالا عو رشلاببجو ناووهوةراهطلا كرتي صقنلا نم هلداملاربج عوطتوه ظ
 دعبل نا مدو ةداعالاهمزلابتج فاطول هنال ث دحملاب دق ىلاءت هناا بجاولا نع هتنتدوندلار اهلا |

 نيب مي وسلا ق,ناهاسعاعباوجلا ىلا هبراشا (عورمشلاءا.جاو راصهنكلهلوق) طم نعرمم
 قدا هنكلوهلوق) حورمشلاب بجو هناالاالغن ناكناو مودقلا فاوط نا لاقي نايبجاولاو لغنلا |

 (لاقي ناني وجول مدلا بوجو ىتش ناك لاقي ناهاسعاس باوجئاىلا هيراشا (ةراب رلا فاوط نم
 هفاطولوةران زل فاوط نب وهننب توافتالاراهظا مدلا نودان دحر دصال فا وطلاب ةقدصلا تجوال |

 || هلع ئثالف ارهاطمداعانافداشلاب ىتكشف ةران زل فاوط نودوه مث ريثك ص قن هنالداث هيلعفا.شج

 أردصلا فاوطف ةغبن> أ نعو هلوق) رهنةداعالا تطةسوةقدصلا تيجواث ددع هل |فاطولواقاغتا |
 لصاخلاو ءو رشلاببجواسم ىوقا ىلاسعت هنادصاب بج وامنأ افيعضناكناو هوجو . (ةاشاثدحم
 امبتوها مزتلافمودقلاوأ ةزاب لا فاوطنب وهنبب ةيوستلا ىنعا مزال ير وذا دح |ناريلا اك

 لعفي بحاو ردصلا فاوطن ان هىملقامو عو رشلادعي بحاولاوءادّتبا ب حاولا نيب ةيوستلاوهو |

 نالاقبال ىرتنا مودقلا فالذي لبو بحاوهنال مهو هنا سرخأت ا ضب لاق ردصلاوهواسض» اديعلا| ش

 لل اما

 ش فاوط لكلو ردصلاو (مودقلل ا” دخول هلوق) عاصف دن صقنبف امدغلسناالا طوش لكل عاص

 را

1 / 0 

 لفعل دلل / 0 3

 - ا 0 ب 59

 6 الوب > فصلا طابنإ
: 7 



 1 ا سالك
 ا قحيفالا امردم قس هنالصقانمارحا ىلع انج هنال (قاحتادعب عماجوأ هلوق) ىايزداسفلا
 دعب نراقلا عماحول ىاعسالاو عئادنلاو طوسملا نعّباغلا وره ةاشلاب ىتك اهدءانحما تف ءاسنلا

 أىنألا قام اراعم نيمارحالا نم لاحت: ن ,راقلان الةر_لل اشو جيل ةندي هيلعف ةرابزلا فاوط لق قاما 1
 ىلع نومجومهنالهحورمشو ىرودقلاه رك ذام فلاضاذهو هآسنلا قس ىامجب م .موهتءانلاق>] 0 -

 فاوام لمت قاحنا دعب نراةلا عماح ىربولا نع همفو هملءةندنل ا اومجوأ ءالؤهو قاحما دعب ءاشلا جياحلا ىذير_ فرخ 0
 وهو ءاسنلا قحن فجل ماا قبو قاحنابأ همارحا نم جرخهنالةرعل ئشالو للة ندب هيلع بحترانزلا || فوت *ةتلور ا :
 هيلعف قاحلا لبق عما ثةرادزلا فاوط فاط تح قاسي لولو ةردعلاىفاذكت جلا قامرحم قياذاهنأل لكشم ]يب ابكى يبس كل ناسك
 || لكلا باحأو ىلب زنامد هيلع بحانراقناكتاو قاحانالا لاتتنال هنال مارحالا ىقةيانجلادوجول اش || ع : 0 ا
 قلحاذا لب نهقحىف قسوءاسنلاريغىف ىاحاب هند للكتب ثمحي دهعن لةردعلا مارحا ناب لاكشالا نع 5 هز إو
 أر هساةرمجلا مارحا ىلالا مارحا مضاذاوجلا مارحا ىف كلذدهعامناو هبلع محام لكىلا ةمسذلا,لح اخاعف ادع ا 5 هةر
 الف ةءلكلايةرسعلا مارح قاوتادىوطةبف مضلا كلذ ىلع نارقلاديزبالذاعرمتلا ف هل دهعامىل علك || خر. هنم ي في
 لف هعودول (ةرعلادسفتو هلوذ) ىربولا عم باوصلاو قفا لب ءطولا بنسب بحوم هل نوكت ا

 عماجو لام فالخع(ةرمملا نمرثكالا فاوطدعب وأ هلوق ) رهن لا ىف فوقولا لق اكراصفاهنكرب نابتالا 50000000
 ىتح احلا للقلادعن ىناملاو مارحالا ضم ىنعقو لالا نال بحال ثمح ةرايزلا فاوطرثك ادعت نير و 550 4

 ظ هلوق) ةرعلا فاوط ىفاك مدهيلع بج ورثكالا|فاطام دعب عماج وةرابزلا فاوط لق قلحإ أل همز ا
 | توافتلاراهظاملافئةندملات ا ماواض أةاشءءاعسص نع (ةرعلا مرتك الاف اوطدسوأ || .٠ (ىهج حمر, 3

 هدعب بوجولا فو عورشلا لق بوجولا مدع ىف امهئاو سال لفنلا فال ضرفلا ح ىف :رهاذناذهو امهتد ||. *علإر, ” دمر انه
 / فوط, نأ لبقرمملا عماحاذا اعف ىأ (نيوحولا دفن هلوق) ره اهلفت ىلع هلفن وق عدينأالا عبير 57 0 ة+و

 بهتذ هنم ةمتراطحأ تناكف ةنساهن ا انلو حاكم دنع ضرف ىهذاجارارايتعا ةندي هيلعو .دعبوأ رثكالا هدو كليو 0 /

 موقيزكأو ةفرسب فوقولاكراسف نكر ةرعلا فاوطوامبتيب تواغتلاراهظاحن اى ةندللاواب ناثلا || ممر يفوت( كنا
 قافترالا ف لكلاءاوتسال لهاج او مذا اذكو (هماعلاك ىسانلا عاجو هلوق) ىباب ز هلك م اقم م ل
 أ رذعلاعم رظحلا مدعل يانج عقب هلعف نالوةي وه (ركللا عاج الخلا اذذكم هكر رسما 6 هلع : هلن/

 ىل_عمدلاب ةهركملاعج .رب لهو ىليز موصلا قال بج وملاوهودوجوم قافترالاانلق موصلا هباشف ا ا

 انها امل لصح هناياللعم عئادملا ف ىرج هيلعو همدعب ىناجيتسالا مزسو فلا ىنءاكح فالمرللا 3 0
 إ ىأموصلا هباشف هلوقوربن اًذهاذكراغلا لع مرسالرةعلا همززوةيراحلا ءطواذارو رغلاكعمجرئالف هن تح . هنو لب
 أ ةيانحلاناببنمغرفامل (اندحم نكرلل فاطوأ هاوقإاهركمناضمر قرطفلاب ةرافكلا همزلتال ثح| دكر ٠ كوز -. ةناع(م
 أ هنكلو ةيادحلا ف لعفاكهلصفي نأ هقح ناكو ماج-الادعيوه ىذلا فاوطلا ىلع ةيانج اركذ مارحالا ىلع اعبر هي ةلويرج
 فال طقفوو ركمةعتاملا ةسامقلاعم فاوطلا نال تدل انددش ىوج وعلا لتامر ليتل 465 5 ول لإ نا ؛

 | فاوطلارثك ان كرا نأ انمّدقو بولا لك ةساحن ىف مدلا بوجو نمةيريهظ) ىف انالخانابرع فاوطلا هي
 هلوقإ) رهنءاشام ص ةنيفامد هنت تغاب اذاالاةرطغلاك موش لكن عقد: دعب لو اندحم هلقا فاطولف لن و ا
 رهن توافتلاراولنااهبجو ماهاغف ثدحلا نماظلغأ ةرانجانالو ساعنبا نعكلذ ىور (امنجوأةنديو دلير خيب ال
 عماجو أءاسفنوأ اضثاحوأ منج ضو رفملا فاوطلا فاط نم ةعبرأ ةند.لا عضاوم نأ تفل قركذ (ةقث) ار 13 -
 ىداشلادنعو هلوق) جصلاوهو (اندنع فاوطلا انهبدتعي و هلوق) ىوج+ هفرعي فوتول ادعد 9

 |اوفوطلوىلاعتهلوقانلو ةراهطلاهطرش نم نوكمفةالص تدملا فاوطلا مالسلا هملع هلول (هيّدتعب ال
 | دحاولابخض تنثتالف عمن ىهو صنلا ىلع ةدايز نوكيا هطارتشافةداهطلاىدسةريغنم قيتعلا تدسلاب
 | مالكحلاو هل قلانع فارخالاو ىثلا ناىرتالأ علا نودبا اوثلاىفةالصلابفاوطلا هس دارملاو
 | مدلاهيلع بواد نعز وعابكاروأ نابرعوأ اسوكنم فاطولاذه ىلعوةالصلادسغيو هدسفبال

 كلر



 6[ 00 ( نكبر مالثم لع)

 د.علاورحانمب ىضملا ف قرفالو (دسفيملنهىذعاك هلوق) اصقانىَدأنالالماكبجواموهداسغل
 هجو قتعا اذاىدهه.لعو راى ذاك هيف ىذمد.عل ا عماحاذاو هصنام ىلا نبان ءىوحلالقناذذو

 مدلا ب ودسفا اذار#اك ىذملا همزاءف تادانعلا ف بوجولل لهأ هنال مالسالا ةج ىوس هذه ناكم

 جاهتافهنكلو عماحت 1 ناو ةدسافلا هتح ىضقيو قتعا اذا مدلا د ريف هيف موصلا ل خ ديالو ةيانجاب

 ىفاشلاىلوق نم مالاوهو ءا اذامالسالا ةخىوس ةحهيلعو قا او ىعسلاو فاو طلاب للتي هناق

 لهأ مث تاقيملازو احولو كوملا قحقتعلادبعبام ىلا ا ءاضقرتا هناالا مالسالاب بحاسعفرحتاك هنال
 تاقمملا ىلهت .انص تحض تقولا كرتر مدل نال تقول رت مدهيل نكيأ 1 عامص أ هد فاق ةحوأ ةرمع
 (هكغور ريمضلا سلا رضا هناالا هلوقو ىهتناءادالا ف داعولاك مدلا هن ءطقشضقت املا ىلادو»ءاضقلايفو

 0 فر 1 هلوق) هف فالح الامم قتعلادعبامىلاءاضقلاريخأتذ !؛لويملا ىييمرخاو ناالو ه لب ىجفاشال هنا ىف

 بشلل رق راع شو اع ةيلطلا ضعن ين !ًاسدقو ةعسلا ف صو همزلاعبونيالد اسقلا ف صوت لاعفالاءادانال (ىذقي و
 كي 5

 لهو 0-0 14 0 ناامزناهالاطةسم ىلا تاو ةلئسملارأ ل تلقف هش صعد .ناب < لهاض, اء اًذقلادسف ااذا

 ركل 3 0000 : و " ءاضقل | همزلب : لهاضي أءا ع لادسفا اذا هنا هلصحشوربترهاظلاوهاك هداعالادارملاو ىوغالاءانعم هيدار ا

 0 |ءاضقل | موزاىلاربنلا قلاماهدسف | مثءاضق اهمف عرم# لانعدام دفان ]| نعوم نين ع

 359 يي اعف( عرمتام فالف مازنلالا هجو ىلع ناك يف هعو رمش الاه دف مالو ف مف عرش ىتل انو طقفةدحاوةرم

 . 2 8 7 ا /  هيرانعق ناك ناو هدارعن اب اههاط ةدمهمق رشاعاهنالوؤاضق همزلبال يمحو دس ذامءاضق هيفا

 1 0 قارتفالا نال مارحالا ىف عاقولا فوح دنع ب دنس لد قارتفالا ب سالىأ 4 ةاقزتغلو هوق) ضو

 6 كر 0 ول 5-5 فاك ةقيملا٠ نمامهلصحامرك نت نالو ءارالا كح ءاضقل !!ناليلوالاب ءاضقلا ىنفءاد الا ىف بحال

 ىءرلإ ا 0 ا عاقولا فو دنع لوقت هيو تاحسالاو بدن لاىلعل و« ةياحعلا نعل وقذملاو عاقولا ن نعمل

 عم ل | فال نا ىلع دي ىوجا حرمشوردلاو قلو يولاو رملاو ل زلا مالك يب ربصن ا لصاسحلاو ا

 : 5 0 ىفاشلادنعو قارتفالا بس الازدنعف با.عسالا قفالتدالاة.ثا4اق يومنا لعجو بو>ولا ف

 لو ني | نمو ف نصا اراسعودوعلا ةورمشلابجم«ةعقاولا كلت ركذت ن وكم نا نمار ذج بس, هنع هلا ىذر
 فض اامأو هيلوق.ال ىفاشلاو بودولا فة حرصه ملعةظفل نال هّأرما قرافبن ا هءلع سدلو ةبادذا ف هلوق
 فصال امرك ذام ل < نمعّب هنا ف اخريغو نينا لل ليس نال ءانمأر ملاذا ةفرافملا باحضسا
 هباصتسا ىفت قارتفالا نبدا ارملان ا نمىوجلا ءرك دام ىلع ءانب عاقولا نم نمالا ىلع هبف اقرتةيرلو هلوق نم

 عفو (ادسفاامءاضق ىف هلود) ريد 2: ل4 ا اذهملا جاتحالفهيوحو ىقئدار انا نم قيام ىلعامأو

 | ناقرتفي ىفاشلالااقو هلوق) ىوج ىاولا قال ردر : ةلاخل افك ب مسالا ضعب ىف

 قارتفالل ىنءمالف ئاقاكتلاوهوام ندب عماجلا ناانإو هسف ناءقمف كلذ نارك ذب ام.غال (خا انرقاذا
 |ةذل سس ةعظعلا ةقشملا نمامهقحام ناركنت : ام-منالهدعنالو عاقولاة- ا كانا مارحالا ىف

 ضخحاةلاح سارغلاق اهفراي نارمؤ الهنا ىرئالا قارتفالل ى :عمال ةامدنواز رت ندادزيف : هزل

 |فطع (ةنديوهلوق) ىليذرطفااورهطلا ةلاحامرتدبناك امركحذت مهوت عم موصلا ةلاحالو

 هقلطأ هدعبام كح ىتأ سو قلما لق فوقولا دعب عماحول ىأ (هدعبول هلوق) ىوجواش ىلع

 رفكح ةاثلوالا دعباملهمزز فاتخاناف ساحملا دامتا طرش الوأ هعاج ددعتاذاام لهتف
 نوحو و ىوجةأش هم .ةقلح ادب عاين اوهمدعبامكح ىتأ سو هلوةور نرمام ىلع دل انالحالوأ

 ناك واوهنحوم م نع ساسعنبا نبع ىو رم هيدبلا

 اهاراشعا (دسفب ىرلا لم د عماحاذ ١ ىعفاَس اال اقو هلوف) ىلب زةنرل عاداذو هخ ةيديهيلعفانزأك

 1 َعدقف ةفرعن فقو نم مالسأا هب اعهلوقانلو لاعلال بق امسونم الك نا عماجماو فوقولا لدقاهعماحول

 ن-«نءالان كح ماقلانيعتن ن كحروهو هناءةرابزلا ف اواطءاقيلدارم ريغماقلا ةقيقحوهحج



 لب

2090 

 تأ :
0 . 

 (نمعملا تف نم لوالاءزحلا) تا

 ا ةأرما رف كارت نائمالو فنصملال وق قاس نم تلوم أر ا, صمصختلا هل نأ نغ ةأرملابهمالك |
 | ناكولذاةاشلا بوجولةنسنلاب قافتا يرفلا نوداممدسقت  (جرفلا نوداعف ععاحوأ هلوقإل
 اوهاذه (لزم لوأ لزئاءاوس هلوق) ثا داسفل ةسنلاب ىزا رتحاواضأ ةاشلاتدحو جرغلا قا

 حراشلال وق نارهنلامالكن مدافتسر وءانمالا طرعشم لو لصال اقف وذو هلوق نمئدسال قف اوملا

 دس ىيفاشلالافو هلوق) حب رفلا نوداعف عاجناو ىلىقتلاو سملا ع. اب قلعتن ل زيي ملوأ لزنا ءاوس

 1 ناك_:راناىرتالا عاملا نبعب ىلعتن مارحالاداسف ناانلو موصلا ىف اك(لزنا اذاكلذ عمجى ماوحالا

 .٠ وهو انلا اتعسالا سم همف ناالا ذاك هريغب قامال حاجب قلعت اموودش يال تاروطارئاس

 وهو ةوهشلاأاضق مرا نال موصلا الخ مدا همزلمق همارحاروظعحم كتر ادةفهملعمدق اذانهنع

 ةوومثلاءاضةوهو ىنعملاكلذ مدعل لزئي ملاذا هرمذن الووداض: ام لحال د سفمف ةرسثامملابل ازثال الصدع

 بوجوهأالاهذب قلعت الكف ةرافكلا موصلا نوداسفالاب ءاضقلا ا ىف بام ىدقانالو

 هلوقىلا ريغصلا عماجلا ىف ركذو هلوق) ىجليزءاضقلا وجواب قاعتسالاذكف مودلاىفةرافكلا
 | اكو هريغو ىنركالاعمتةبادحلا ف لوالاراتحت او هحو نماعاج نوكمل ميمعلاوهو نايضة لاق (ىنماف

 ْ ىماف هعوب عماحول اك ىنما اذا نعي مدهيلعف هفك ىنقساول بارسلا فو جيرفلا نوداعف عاجلا ف باوحا ْ

 | ةوهشن سملاو ذىا (طرتشي لو لصالا قرك ذو هلوق) ره دوصةمريغ ءطودهنال هحدسةيال نك
 | هلوق لك دب ىنمافهلوق نمريغصلا عماجما فرك ذامىنعب (انهركذام جعلاوهلوق) ءانمالا طرتش لو
 , هريغو فلكملا مف هقلاماو ىوجاعمامهوأ هترعوأ (هحدسفاوأ هلوق) هح ون ءاعاج نول“ ىتح

 ١ ءاضقال ه> ىصلادسفاول ماوق لملدب ممفلا نا ملافالخ هيلع مدالو هحدسف هودعملاوأ ىصلا عماحواف ْ

 ا فاّخاناف ناحل ادستاو ةوسنو ا ةأرما قعاجاد د «ةولام لع عا جاريغب روصت الاف ال نال ءءلع

 | رك ذ فاول دسفب اذك و اعاجاد ف اعوطقم ارك ذو ار اجرك ذ تاخد تساول جيارعملا املا زارت
 | رزنلا ف لاقرحو ىلزوركلاو عئاطلاو ىسانلانمب قرفالورهتةذللاو يرفلاةرارسدج وو هلخداو قرم
 اريغقأيساملوقاو ىوجلاهرقاو ىبتنادع ىنأ» هنال ذب الام رحبلا ىف [كمريغو ىسانلا هنرصئاماول
 0 كوالب ةفرعد فوتولادعب عماجولاءارامتعا (ةندب بة ىجفاشلالاقو هلوق) هللوعثلا نم عئام

 الجر ناىورامانلو طاغا هُوَ نوكمق مارحالا قاطم ىناهدوح ول زكا فوقولا لسق همف هيانجت نال
 6 راند_هايدهاوككسنايضق ام لاقف لو هيلع هللا لص هللالوسرالأ سف نامرمامهو هتارما عمأح
 | قتكتف هيانملا ىنعمفةناكر دتسم تئافااراصءاضقلا بح وال هنالوةاشل ا لوانآي ىدسفاو وسلا
 || ةفدن- ىلا نعوهلوق) ىليز ظاغتف رباح لكناكف هيلع ءاضقال هنال فوتولا دعبام الخ ةاشلا
 | ناو رلا عصأ رهنلا قو ىليزهدنعدل اهي عالاذ لو هيف ةياتجلا نعمروصقل (ريدلا ف عااد سفنال
 | لهاجلاو ملاعلاود زكلاو رات انمب قرذال هنا ءاواضأ ريدملا عاجلا داسفلاامملوقوهو مامالا نع

 ةهركمتناكاذاو مداهمزإو انونحوأ اهصال عمال ناكولو ةهركموأ ةئانولو عاجابةأرملا جدسفيو
 ظ تحال هناالا عاجلا, ىبصلا حدي وعام نبا نعامفال م زاح أ ىضاقل |نعاممذ حيو زلا ىلع عمجرت

 ْ ىهتناكوأو هنوداهحد سف هلثم عماح امدص ناكول هنا نم جتفلا ىام هفلاخي و ةيجلاولولا ناك مدهنلع ْ

 | د فاول م فوق هفعض ىلع لدرو رهنلا فاق فلا قامرديلا ف عضو ىبتن كلا سكعنا ةنونجيوأ ةبدصأ

 | لاعفالا"ادانالا نوكبأل مارحالا نم للقلانال (ىضعوهلوق) ةبلال,نيث ةفرعب فوقولاتوغ
 , هعصو نودةلصاب عورشم هنالهداسق عمهشش يذم ابحواعاو امهد>الدو-والوراص>الاوأأ

 ا نموان هنال ه3 ىذملا بوجوب يأ ملا هيت >اولا طقس لو هلودو: رهن هناسصقنله بحاول تسيل

 ةدانقأ



 هزالإ م كس  هالثم ىلعإ)

 هسأر ىطخ فةرورضلا عطوم ىدعتبالنا طرتش و هلوق ىنةق دصوأ رح [مدمازلا نملحلا اذه فرح

 اموبرعسان ا مدل بجوم مارحابملع _هامعلا ف لف ذئنحو اهب ةرورضلا تعفدنا نا طقفةوسنلقلاب
 عمةمامعلا سدلبءازجناد دعت مدع نمريدسقلا تف نعدانمّدقال فلام هنال ىهتن هلق اب ةقدصالو
 ضقانر يلا بحاصنا ىل_عاضب |ءاهقفلا ةفع ىف حرصهبوطقف ةوناقلاىلارطضا دقو ةوسنلقلا
 ةرافك همزلتو ام نوكي هناالا نيتمج سداذ ةمج سدلب ةرورضلا تعفدنا اذا اذكومدعب هلوباذه
 هللا ىلص هللا لوسر تلج لل اقر غ نب بعكن عىوراسل ( حلاة اش بز هلوق )لال نمش ابدف ريخت ةدحاو
 تلزنفال تلق ةاشدحت ا ىرأ ام كنمغابدهحلاناىرأ تنك املاقف ىهجو ىلعرئانتب لمقلاو ملسو هيلع
 عاصف صن نيك[ سمةتس ماسعطاوأ مانأ ة ثالث موصوهل اك سنوأ ةةدصوأ مايص نمةيدسفف هيلا
 (مرحلا ىف يذهلوق) ىنيعدوادوبأ ءاوراعف :اشلا.كسنلا مالسلا هيلع ىنلارسفو هلع فتم نيكسم لكل
 مدلااذهو ناكموأ نامزىفالاة رق فرعت لة قارالان ال قافثالاب مر اريغىنميذلا هثزسحيالو
 كيهواف ذل ادرس: دهعلا نعبر ذم هنا همالكدافأو اد ز ناكملاهصاصتتنا بجو نامزب صتتعال
 ةتس ىلع مدللاب قّدصت هنك-],ريغىف يذولو قدصتلا ةهجمدياع :وهذم لك الا تاوهربغ بحال قرسوأ
 دمحم دنعو هلوف) ىواسطعلا حرش نءرهن ماعطالا نعال دي هأزجأ عاصف صن همةردق دحاو لك نيك اسم
 بعكث ردح روك ذم لا نافسوب ىالو ةةدصلا طفاب صنلا قروك د ملانال (كيلَمْلا ف طرتشد
 ةقدصلا نا ىلع ى اب ز نمعلاةراعككر اصفكيلقلا ىضتةيالف در الاريسفتوهو نيك اسم ةّتس ماعطاوأ
 نوكياغاو ةقدص هلهأ ىلع لجرلاةقفن مالسلا هيلع هلوغب الالدّمسا ىناقتالا نعرهن كيلقلا نع ئنتال
 هناىلاعت هتلادجر ىواسطلا رمش ودمت عم ناي ريهظلا ىفف مامالا نعلقنلا فلتحخاو ةحامالا,كلذ
 نيلاكلا مالك املعاو ىواعطلا حرش ىف لق فاوم حراشلاهركذامن العب هنمو ىببتن اىفاسملا عم
 / | ماعطالا ظل همف دي“ الارسف ىذلا ثيدحلافسوبوبأ لاقو لاق ثبحد م بهذم ميجرث ىف ب رص مامحلا
 روومشم ثب دحوهو قالا ال ايدارلل نعم لب لم ارمس غم سدل ثددحلا نافرظن همفو معلا ةرافكسكن اكف
 ثددحلاىف لمح ن ابجمذ ْكدلَملاراوتققح ققتو ةق دصلااه بالا قروكحذلا مهي ةدايزلاتزاخ
 ةيلالرتسثمعالامسالابربع هنارمالا ةراغو اضراعمناكالاو ةتددصلاوه ىذلا ماعظالا ىلع ماعلالا
 ىلهو هلع صوصنمددعلا نال زوال هنامهم الكر هاظف ةعبسوأ ةئالث ىلع قدصتولف ( ةّدس ىلعهلوق)

 ةثالئ ماصواهلوق) رهن زود مايأ ةتسم اشسعو ادحاو انيكسم ىدغول هنا تش ةحامالاب ىنتك نم لوق
 بمس هناالا ىليزةقدصلااذكو ناكم لكى :داع هنالء اش عضوم ىأ رهن ةقرفتموأ ةعباتنم(مانأ
 هنعاودو عاجلا ىلا هل سولاكموحنو بماطلا, ةيانحلا تناك ام + (لصف) + ةيلالءئرمش مرحلا نبك اسم ىلع

 لصف. درف أف فوقولا لبق هد هب هنا تاروظحما نم قمسام قرافن عاجلا مثميدقتلا لئاسولا قحذااهمدق

 دسف:الروظد# لكن |ثبح نم قسامنيب وابندب ىونعملا هوالاراهظا هش ىعاودلا ركذو ةدح ىلع
 سذج نم ىنعي (حارظن نائثالو هلوق) ىوجداسفالا بجوال ت انانجلا نم مّدعتامن فرجا هد
 دجوت ]هنالك ل ذ5ناك امناو ىوج لسغلا ىوس لق اس هجوالف مالكا قابسو ماقملا ةنيرقبةرافكملا
 ءاوس )أ رمايرفىلاهلوق) ىنيعةندن هلعدجأو كلامدنعو موصل اهيد_ةيالاذملو ةريثاملا هنم

 نسح نه هنأ رءانىرودقلاد.بقتو ةدنجاوأ هتجو زتناكولام مذةأرملاف قلطأ ىوجالوأر ظنلارركت
 انه[ هتالطا ىلع قلطمل !ءارحا لصالاذاهبلاهجاحالاس# هيانعلا فاك لح ادلا ىلع رفلالزجو نلا

 بحبملاذاو لعخا دل ريغ حب رغلايدارب نأ نم مهوب ناواسعامعفدإهيدسقتلا لوقأو ىوجلا ءرقاو ره
 لق ناةاشبحتوهلوة) ىلوالانيراخلاىلارظنلابف لخادلاجرغلاىلارظنلابىما اذا هيلع
 تاق نافىوجةوهشب هسلوأ هلءق اذادرمالا كحر طن و هتماوأ هتجو زوأ تناك ةسنجأ ةأرما(سلوأ
 ديرغتلحارشلا نمدحأ ضرعت,لا ذو درمالاوةأرلل لماست قلطم ملا لبق ناةاش بحتو فنصملا لوق



: 1 
 قسامنا لعاودحاو ل" ملا ناو قرغلا مدعرهظي ىذأ او ةياثنلا نعىوج ىناثلاوه مصالاو دا نموا نم 1

 حالصاورردلاىف|ملافالح اهحو رمثو هبادغاكت اريشعملا ق امل قفاوم ةق دصرغاظ لكل] فنصملا ل وق نم 1 1 0 8

 ق.سامنااض أرك ذو ىدنفأ حون هرك ذاك ةدحاو ةقدص,ءافتك الا ىقتغب امم ةباقولا فاملاعمتاضناالا 0

 (نمدملا تف نمل والاءزجلا) ه4

 (ًأرطفلاةزافككلخادتلا لعاهانسنال (دعدنع كلذكف ةلوق) ىوج اضنأهدنعىرخأ ةزاقك
 | قنلاغةرانعلا نعمنال(ءامدةعراامهدنعو هلوق) ريفكستلابلوالاعافترال ةرافكلا تللختاذاالا
 |ةرافكامأو ةوالتلاة دم قاكسلجاداحتاب لمن ادتل ادمقت. فرو فعملا ىلع تمحو ىئح ماوسالا ةراغفكح
 ًانامالاا معاو عملا حرش ىف كغ او ركىلا لع تحنالاذالو اهفلاغةروقعلا ىنءخ راطفالا

 ْ عماحالب ناك الاو هسفن لخادتلات اما ىفال ساحب لخادتلا دسقتلرطنلاب وهامتاءدحلادداان
 نع ةملالمنرمث ظافلاللزيدتلاو ةساردلل تان ”الاراركت ةداعلار ارق “ان يرح ا موزلل ةدححملا ىآ ىنهنال
 دحاو مدلل بءامدةعبرالابجوم عضاوم ةعبرأ قسأ را قاحنوكجرالو ةيانعلا نعابمذو حفلا
 لكى ل- ىأ نك حم قنيطرالا قا> هلوقو دحاو مدالا هءلع سل نيسلحت ف نيطاالا قاحول كلذكو
 انعبرةرم لكت ارم عدرأ هسأر قلح ىأ عنماو« ةءبرأ ىف سأرلا قلح نوكمالو هلوقاذكو ساعم ىف طبا
 (ةقدصرفط لكل هلوق) لحما دتااذاةرافك-لادّدعت مدعف فالخال هنأب رهنلا ىف رصوربنلا فاك
 ةقدض لكنم صيقنتلاناهاصحتو فالخ صيقنتلا ةمفكقو ىبل» زءاشام ص قتنفامدكلذ غمس ناالا

 ا

1 

 هنان مرخاذلاردعلا ىناىلافالحخ ءريغو اكد لاكت اريتعملا ناس قفاومءاشام صقنبف امد غلب اذاهلوق نم
 ريفاظأنانلةاهرثك [ةةالثلاوامدةدحاولادملارمفاظا نال (حتارفز لاو هلوقا) عاسص ف صن صقتنم
 ماقماهرثك أماقيالفعباصالا عدر هنوك-ل لكلا ماقماهانه أ دقو مدلاهنف سام لق ادحاو فك
 لدبلا بصت ناكعس لا ماقم عد رلارثك !اناعجولانالو سأر لا عد ركراشف لسلستتلا ىلا ىو هنالاهاك

 دحأ ىنعب هلجروأ دي نمىأ (اهنمةنالث ص قب هلوق) عمل حرمشو ىبادززئاريخ هناو ىأ رلاب ل دلل
 قافترالا لوصح مدعلاقافتا مدلا بح الرثك أوأ نوضعنمتناكنأب كلذكن كملول ىح طةذ هتاضعا

 ْ هلوق ىفنامل-عاواقرفتمة سجن نمرثك أ[صقاذا ف الخااذكو (ةقّرفتمةسمدل هلوق) عملا حرشن
 أأوهو ةدحاو ةقدصتءافتكآلا ىضتةيرردلا مالك ن وكم قناسلا مالكلا نام ةقّرفتم ةسمخ

 ه هد نم

 .[| هنالقلحتا فالطع اوقاف نكل ىلا. ز ة.اغ ىاكدبف قرفتملا عمجفد اووطع كح هلكندسلا لعف
 || ىمدلا بوو قدم دنع قرفالا ذه ىلعف تلق نافداسةء«مريغةقٌرْفَدم عضاوم نم قال نالرطت داعم
 ْ حرش نع ق سام لكشم ذئنيحو د>اووضع ىف ثعت>اوأ هتاضعا ف تةرفتولامن» رافظالا ضءب صق
 || تاقرثكاوأ وضعف قّرفت اذار افظالا ضء» صق ىف مدلا موزل مدع ىلع قافتالا عدا ثمح عسا
 | ةسخلا قدجم قالو ةئالثلا صوضخم ة سنلاب قّرفتملا ضعملاو مدلا موزل مدع نم قمسام نال لاكش ال
 ىذتقم نكل ىنعرادكنالادع ومال هنال(رسكت مرفطذخأب هيلع ئنالو هلوق) هبنتفاملعدازامو
 ىلوأ ناكا هر عفتشم ال هنال هلو ير ملا ىفاكللعواف كل ذكس داو هوه حامذخ أن ئث هيلع بحال |ليلعتلا
 احنا سللاو تطلا ناالا سأرلا ىذأ ىف تلزنن اودي الاو (خحلارذعب قلحوأ سدلوأ بيطن اق هلوق)
 | ل_صالاوه مدلا نال مدلانيعترذعربغل ناكول هنالهيد.5 (رذعب هلوق) رهن ىذالا عماجة الداب
 نةيتولوردعلا ةلاحريغ هيقكيالف فيقتل رذعلا ةلاحريمكتلادرو عرشلا نكلمارحال ىلع ةيانحماف
 مك لاتقل السلا سلو ضرملاودرملا نم كالملا فوذك قى رخار ةكحرمتسافرذعلاو ةرو رضلا لاوز
 | تبيح اضدرك دام هينتملو موصلا ضراوءوممتلا ىفهانمّدق اك مهولادرجمال ناظلا مل فوذملاو متفلا ىف

 رعبا



 ل تجلي

 وهو ةيدلا شعب نرش انافقّدصت الاو هاو. الوأ هدافأال فلام (لدءةموكعهيراشذخأ فو

/ 
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 (لاق كاحوضعلا ضعي نربطت قد« لوةوهو فءعْص ىلع نمو ةقدصلا هسفف عد رلا نم لقأ ناك اذا

 | لاوقأ ٌةثالثىراشلا اح نا طمحم ا ىفاكلصاحن ان ةقدصلا بوحوف تهذملاامأو مدلا نمور دنقب بحب
 قام || لوقا« هضمروأ هلكمقلح ءاوسوربغصوضعوهف لئلةوهو ةمعلل عستءزال ةّتدصلا وجو بهذملا

 مدرل“ ثم ناكول تح هردقب مدلان مهمزلمف هيعمل عدرر نم نوكي كب راشلا ىلا راني هنا باك لاق ءكدأم

 هلوق) ر هم .ةوص لا هلعفت قلحلاردو صةم زال هقلس مدلا موزل ثلاث الوقل ال

 اةيادحلا قاكراشلا نعةدرفنمةيعللا عبر نم هتسنامذوأملا ىلارطتسنأب : (ةيعللا عبر نمنوكك

 لاق (ماذحخالا برام !|قهنسلانالهلوق) 4 هلال م لرش طوسدملا قاب راشأااهعمامضنم ايس ريتعت وأ

 هلوق) رهن ةثال :لاانئا دع لوقوهو نسحأ ىناحلاو نسمح صقنلا ىواسللا لاقو يجلاوهو اذ لاى
 ةزمها مضاوفحاو ىليز لسمءاور ى مللااوفعاو براس !ااوفحام د | هيلع هلوقل (منا ىواعن ط | ذو

 افح سوماقتإإو لاق ناتغل ىحاواذح نال ىنحأ نمرمأ ةزمهلا تف و اوفح هوفص نراشلا افح نمرمأ ءاقلاو
 ىصقتسا ذا هيراش ىنحأ لاق ث رح ىناملا ىلع حاصلا بح اصرمصتقاو ىبتنا» انحاكمذعخأى غلااذايراش
 ءادتءالا بهسوءالعلا ةفشلاوددت ىف يملا نءلاطام عطقا :هءافحالابدا ارملاو تن امذتأ ف

 هإنتو ءاحرتو ةرهطت قف ؟ نما.تلا هسعس ناكهسسلع قفتملا ةسشث اعبي دكت راش 1 ىنعلا ةهجلا صقب

 ناكر مأ نيلاسسلا,ن ايم امهواضدأ ءافرط صد له براشلا صق ةيفيكق اوفلتخاو هلكهنأش فو
 هامالا هش مهقال وركب لبقو هري غور ع كلذ لعف امك رثي سأدال لق سانلا نمريثكهلعقبأك

 هنلا لص هللا لوسررك ذ لافرعْنب|ثيدح ن ءىور اس باوصا اىلوأ اذهو باكا لهأ و سوح اب لبا 1
 رحت اك هلامسز رع نا ناكف مهوذل اه: مها نوقلح وم اس نورفوب مهنا لاسقف سوا اسوهسلغ

 لاف ماس نورفووو مهندن اع نوصق بالا له أ ناقدتلا لوسراب اناقة ةياور فو ريعبلاوأةاشلا
 ةثلثملاءاثلاوةلموملانيعلاب نيناثعلاو بالا لهأ اوفلاخو نين اثعا اورفو وولايساوصق مالسلاهيلع
 هرثك ىأ ءافعا هءفعب ١ ىذلا قعان 0 اوفعاو ةمحللا ىهو نون عجب نونلاراركتو

 مضوهوأا مما غل ةءالوافاح ىلعاة رتل ىأ هتمكب كنه لكر كملف ىأ ىب للااو ربك ىتعملاقءرفوو

 ةنسلاو ىدنفأ حوناندعتمةراتوامزال ةرات لمتس افعنالرثكاذااو ةعوفعب ئثلاافع نمرمأةز محلا
 1 هاملا نمبر اشم راشلاناكىأ (هنم راش هناكملوق) تحت دانأل ةضقلار دق

 رافانالا مهدعبأ 1 فاض و ردصملا ةغمص ىلع ماللا نوكسو ىاقلا مفي و ةأرقب ن المح (هرافلأ

 ناوبالا تقلخ فاكلوعفلا فرثكّتل هل مفنلا ةخيصو زالاديدشت 5 هصئامىو#لا مذ ترأرو /

 مضتوءاغل !|نوكسوءالغ :ااي ناومح لكو ناسنالا نمرفظلاو اهفمفختب هرفظ 5 لاي هنالديدعتالال

 ىبتنادوادىأ نتم رمش ف ىرذنملا وركز ءاغلا ناكساوء اظل رم مكر فظ ىلعوأ ىو ء املاك در
 ماعطلاب ريرعتلا فوامارح هب راشذوحأما ناكولام فالخيةرطغلاكدن وك دمقنالىأ (ءاش ئث :ىأ نم هلوق)
 وهوةرطغلاكى معلا لاقوة ةدصلاب ماعطلا يعلي زلارسفو ءادهلا فال قفا اوملاوهو هبلاءاعاةقدصلا نود
 اناا ةرالاوهودوصقللاد اتالم دحاو يانج نال دحاو سل أوق) رونرافقلتالا لق قسم

 ىلبزةرافك هرم لكل همزاب ثيح قرغتملا سالاك ةة.قكارتعت - فاخااذاو ىعملاريتعي سس اادحتا

 اعيرالث ديلا لعج ثدح نم ىلم متي دما فانت رسل ع رالنال(الج روأ ادب صقو أهلوت)
 نيساعم ىف لكس )|صق ناو عداسصالا لكلر 3 !اياعراهلعج لوقأو هيلالبث رش ل ةةسوضءاسال ْ

 ةرافكلا لاختتملاذاام ىلع لو. عوهو ىنبع لخادتتاإ دحاو مددت: :ءو ناس انجا منال اههبنع نام بك

 ةعيرأ هملعفالجروا ادي ساحم لكف سلاحم ةعبرأ ىف لكلا صقول هلغفلو ىناكل اىلاايزعمتناقتلا فاك

 بمتالثم ىرخأ دب داق صدم ىواللر ا :راقك-ا اداب دد#دنعو م, نيهشلادنعءامدأ
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 [6 (تيسللا تت نع لوالاءزجنا)

 نا عءانبةدحاو ةرعشأولو ءاصأ

 انمدق دقت ماعط ناقل ةرعش ل كل جوأ تح هساخلا ق واللا ةذحاواقك ةهمالثلاة نا نمد

 أصوت ناعمتتت نودع ل صحرعشل *ا!طوعسن أك ادا آم لعد نعام لمح ن أب هياوح لعن هتمامأ اتم نع

 لاكتالت هتنارابغ جرصم هزأو ةسناخ ا قام قالت ىسراقلا ل سانم قاكهزيخ بمس قرتحاوأ طققأ
 | سرر نال ماع ةعيزأ ىلع ةماتعلا ةهستلارهلمسملا نا عا (قلامتك هلوش) ذشنح
 |قلاحماناكوأ ف يمنا كن ذكفامرح قولخم او الال- قلامماوأ مدلا قواحما نعو ةقدصلا ىلاحلا ىلع

 ار قوام طال ق لاا ناك نام قات هحولا 4 ىلَر راو ذدامَنا لعاو اصتأ ًازهاتشا

 ْ ةنكلد هيايتلا ىف هلع ىرس قولا ىلع مدلاو قلاحلا ىلع دصلا بح ىتعب يح ا ك[دن ف هلوخا

 | هلوع)اضمأ راش !مالك ىضتعموهو قاالابئن قلاحاىل عن كادت هدهقنأل |يلا رشفأ

 |لاكلاركدئهملعئتالالال- ناكول هنا ددقو عرج أدق لاحمد (2اقلامم امرغ اق حيا
 اص اهلل صح قامترالا- !انلك هنود وات قافتر الآ الوصحت( ىلاح ا ىلعيوش ال يخاشلا لاقرمنوت)

 |هعلهعتت كاز رانسماتحلاتنك ا نكل نخل أه قت تقر هذ "5ءريعت تس ئذأس ناسالازاهةحو نعا

 (اهركموأ اماكن 6 تانهلوت) ةقدصلاءءف قدكح | اذهل ءاهروصعأ» هريخ تق ةلازا الخ مدا

 .ادارو هرغااكراصخةحار ! نمد لصحامءإز راممدلان ال طا قا اءدتعقلاحن لعهل عوحرالوأسازوأ

 |ىفاعلالاقو هلوع) ىانر 4 1 هيا اهرالراعلا لعب عج جرار رسل ا

 حجرا تاتناكتا انكوموكملا قعلعقلا و عجر راهزمنأك ن راآهنأل (درعأر مخل ناك اكاداسحالا

 تاك ناو جاراصتا4نالد ل1 قالحال مأ ةراتحاال نال ىل والا ىدرطلاعى ب 24ه 2-9-6

 نودمتالا قت ارك الابوءارجناهمز /ةقولصلل لصح قاحتر الاوهىتلال ]عع امآناانك

 ااهلكمتاعوا (اهلكمتقر قلحوأ هوث) لاتعالا همر اهزكم ط

7 
 انانماأكأ

 ءاذاهئأ ىر اذا كحل

 طواف هلالترش فىعضصوقج لك كلا قلك ءاضعالا نه نمرتكالا ىلح لمقو رهن

 قلحتاو دوصقموضع طبأ لك دان 1 تفويت قلح قى ن راك تلك نق

 (همدخ قلو هوغ)ىوجدحا ناهس نا دحاو سنج نم تناكأذل مارحال تارانج ىف صال
 ا و ةعّز ]دو 0 واحلا ناك أذ اهدمقم

 لمنال د رع يو رهات هلت
 ريتا مفلح ا اكمل هال لل هنالو مرشاما ل مدلا بجو ناكرلو مرجوهو مهتحا مالسلاو 0

 لع < هءالاورامتا اهفدحالواهرغل ى لحل قالخر دمعملا وهو دوصتتم يصتتت نلمعلح نا مامالاوةماختأ

 |حصوم قمح الس قلك هنا لقحراضبأ ةقدصلا بجوامر مشل مالسلا هشطعدنا ىرتالار ,كعلما

 1 رس /! ىلا ءاسسو ناك اموهءاحلاىلا اة|سو حا احنا ى 3 د ناك خال تكن 5-56

 حرجة صال .وتاعالات أى رتالادوصقمهنركق ات التلسو هنوك نأ: بجأا دوصعمن روك فك

 |هلوع) ةياتلان ندوئوج دوصقعرعامهتاح قاسلاو ركص) اودصاقللا مطعأ نمكلد عموهو نا داعلا

 هاطلارهو 0 : |

5 

 . || قصتي قدصتسهناقدصتالاو هلوقرهاظن ا ههحوو يل الك نأ نمرحيلا ف 5 أع
 1 هةعاطإ 5 هدصلاءدارل

 |نعامنانمريدعلا عمل اعسرهتلاو ىوحا ”يصتامو رو هملال نرش ]قدر كةاماماوكلذك س دلو

 |قدهدصلا# وئام راع ضمالغنيلالح اكو خال ةقدسل [قلاحما لع بجيت ١ الالد ىولإو ءامركحم

 : |قتصلامالكى ةنارهتلاق قلاواذفو اص صنت ةردععأ | ماو ءريغى اهفال هر رطَعءِربَح تلاثلاهحولا |

 ١ |ةسالاوسأ رافال اافترا ضعلا لعزاصتقالاب ابقرشزتداعلا نالكاتكه ناو رهصرأ

 كوس



 ا _ (نيكمنرع) :
 | نقذلا نملفسأو هام هّسحمن مودافقو هننذأ ىطغ نأ سأب الو لكسلا ةيطغتك هج ولاوأ سأرلا عبد
 امون هلوق) متفلا نغةيلالمنرش هيون نود هفنأ ىلعددي عض ناس أب الو هنقذو هضراعوهف فالذعأ
 ىأ نعوهلود) ةيلال برش مو.لاك ةلماكللاةلمالاو ة.طغتلاو ساللا قىأرهناممفدمقوه (الماك
 . دلا نمسح نأد تل وق سابقو ىب زا لاقو رظنلا فهجوأ لوقلا اذ_هللالاقو (لافسو

 قهباسم مدلا نمسجوأ اد نأ لصاحلاو ةيلالمز شف سو: ىأ لو لئمد# نعربنلا ىو هباسح

 اطرت_ثالف همارحاروظهنال (سنللادرعك هلوق) ىايزمدتعكلذك محلا نوكب نا سلا
 ا مفدهنمدودقملانال ماودلابالا ل محألهب لماكلاق افترالان ا انلوناروظحملارئاسكه ماود

 هءلعل ا فاط .ذغ سل مرحم نع لمس مالسلا هيلع هنالو ىل.ز هيمانر دقق امرملع لمس موءلاو دربلاو

 رخاوضءوا هسأرنمةلدلق تارعش ةلازاءوأ (دارح اوةلمقلا لتقب بحامالا هلوق) . امون سدلاذا مد
 |.نجةرابزال فاطوأ ةفرع فوقولا دعب عماحن مالا اشل اهتزت مدلا همف بجو عضوم لكو هن اضعأ نم
 ىقاذك (خماهسأرعدر قاحوأ هلوق) ةندنلا نم ديالل.ةاملا هفكتالف ىنعءاسفنوا اضئاحوأ
 دسهتو ف سو ىنا لوق ىلع هنأ ن مىواعطلا رمش ىف ناذيضاقو جورسل امرك ذا فل اوهو ةيادهلا
 جلا وحلا عماج قركذو ماعط هملعف كلذ نم لق قلح ناو مد هملءف ةمعللاو سأر لا عج احنا
 ىدوملا,ناكءاوسةلازالا قاحناندارأوةدانبلا نعىو+<ةبادلافر وك د ملاوهو خاشملا رثك اهبلعام
 وهذ طق سف هدب هسموأ هزيخ قرتحاوا هتسحن فتنو أ ةروذلاب هلازاول فال مأ اراتتع ناك اوسوهريغوأ

 ىو طحنا ن عر نيش لب هنمزال سل هنال هءلعئثالفرانلاوأ ضرملا,هرعشرئانتازاام فالخ قلخحاك
 ثال؛ىلعديزيناالا ماعط نم فكه مزاب ءوضول ادنع هةمحنو هسار تارعش نم طقسول ىسزافلا كِساْه

 ريدقتلا نمت للعامل يحتريغ هنا حفلا ىفللاقو كلذ قرتح اقري اذااذكو مد همزلاريشعت غل ناف تارعش

 هتيحواهفناواهسأر نءفتنول لاق ةبناخا نام فالح وهو ده نع ماعطلا نمفكٌت الملا ىف من عبرلاب

 لعفباهطوقس نيب نملا قرفلل ةغلاذمال هنانانش باحأو رهن ماعطلا نم فكة رعش لكسلف تارعش
 ماعط نمىفكن امس مدق ةيناخلاىنهنا ىلع فتنلا هنم ىذلا همارحار وطظم باك:رايهندب و هي رومأملا

 لكل بحو هفش هرعش طقس ن اهنا اونا لصدم ىنرتا ءوضولا ىف هتم نمتارعش ثالث طوقسف

 هد رومأملا لعفي هوقو ماعط نم فك ارنم ثالث لكل بح و هثوضوو غب ناك ناو ماعط نفكر عش
 ىلع عمت ةرعللا نالعاو فتنلا فالخ ه.ف هل عنصال هنال قازتحالاب طةساذاام هي قحلا وةوضولا ىنعي

 قاحب بح ىيفاشلالاقو هلوق) انش ىرذوةو رذىف مضلاريظت حاحص راتتعاهعضو مالا نس
 ناانلو مدثل“ ةد>او فو مدتارعش ثالث فتنب بحق مارحالاءانمادافتسارعشلا نال (مجاليلقلا

 ةيدللا نمعب رااذخأو مهصاونن وةلعةبولعلا ضدد نالداتعمهنال لماكقاغترا همف سأ رلاعب رقلح
 فال لكلا قاا قلم ةيصللاوا سأرلا نم عدرلا قل-ناكاذواف ره برعلاو قارعلا ىضارايداتءم

 الاةقلطملا ةق دصلايدارملاوهذارب نمعاص فصنب ةيانحئاروصقل (قدصتالاوهلوق) عسرلا نودامأ '
 هامقشا فنصملا مالك ىف اذه ىلعو عاصف صن ةلصخلا ىفةنازخملا ف نكلةدارحلاو هل مقلا تقي بحيام ا

 نادم نءامهفلاخيو ماعط نم ره لف تارعش الث هفناوا هسأر نم تنوأ ةمناخلا نو رح

 اهيرغلسامهسأر ناك اذاال لماش قّدصتالاو فنصملا وق قالطان ءاوّدد>اوافك ثالثلاىف
 نم عرغت اذه ىلعو قدصت هقلخ عد رلان م لد أ هتيصان ىلع ىذلاو عاصا ن اكول ىتحالوأ هنودام قلخ

 |ناكل ارهنلاو رحلا فاك كاردتسالاةادانوديةنازخلا مالك ك ذولو ىوج ةفلا ىف ةباغلا هتيحل تغلب
 أ عاصلا فصن نانييتءل ةيناخلاةرادع نعةنازخلا مالكربخ اتاضب أىتَش ناكو كاردتسإلال ه>و الذاىلوأ

 اذئتح هيف ماعطن مفك, ةرعش لكل قدصت دررملاذااماثالثلا تارعشلا ىعدثازلا ف وهاس
 اد !

 2 ةردلل

 || قمل وة سا.قو موف صن نمرثكحا|ةيطغتلا بناحف هنعصنالو موف صن ند كا نعال ننام



 13 الو رص اه هنانج ناك ثعتلا هلا ازاوماوملا لق ىنعم قافتراعوف هنفناالا ةمعطالا || 7:

 تلات زلا ف فالخلاو رهن اد.صريصي ناةيضرفب هناف ضينلا فالخهرهقاحما ىضتقيالئاورلا أ لي 000
 أ عاجالاب مدلا هيف ب كلذ ةبشأ امو ناسلاو قينزلاو جسفنملاببيطملاما صلاخلاىأ ت هلا لحلو هي

 لوامون هسل ىلع مادق هس الوهو مرحأ ناهس ىلع مادوأ (اطيخم سلوأ هلوق) حاحت سأ رلارمغملا فلي

 [هتاسايهناوهدحو بطلا لكا اوضرعُت
 .واغم ناك ناو ةقدصالاو مد هبلعف اري كس رمثوأ هنم لك افاسلاغ بطلا ناك نا لا قف ردى اذ
 ىف ءيثالو لاق تارك ف راعل هدد امري كلا لعلو هملعئثالفالاو ةق د صفا ربك ب رششوأ هنم لك او
 ىلافاضملاءاولحلا قال هنمهتئارتدجو اذاهرك وهوحضودوعلاب ةرذمملا ءاولحلا نمدختب املك
 ىلا فاضملال ملا كح ىف لمأ بفرح ةقدص للقتل وامد ريثكحلا لك |ىفنافْكلاودرواملااهئازحأ
 نيب قرغلاو, ذيهلوهلوقو ةيلالنرش مط لاذاا عفو :عطو لك ٌور ام هطالتخانمءانمّدقام عمءاولحلا
 رك زدع لاق ثدحنيدتلا نام فالخوهو م54 |قاميةيوستلا مدع قر هال برشلاو لكلا
 نستلا فام ناك دح تلق ناف ىبّتنابورششملا ف لصفتلا اذه ىلعو لوكا ىلا بناحفلمصفتلا
 نيردتلاو فلل قسامةملال نمش قازعفدكف بورشملاو لوكا ملازيب ملا ىف ةيوستلل اضتقم

 هلوق نمدارملا نكي ونيبتلوخ "الا ضءبلاو جتفال ضعبلا لب امهنم لكل لكل او زعدارملا سل تلق
 نءهنال , (ةقدصلا هيلع بحتالاتو هلوق) ذئنح لاك االف حفلا ىف ركذي ل ىأ ا قرفل ار ذملوأ

 ةدحاو ةطقنب ةطوقنملا ةحوتفملاءابلااهدعب ةنكأ ًاسنوناهدعب ه>وتفملاةمحعملا ىاتئاب قمنزلاو يلب ز 1

 هوثعشالاردصمثءثلاو ةياغمدعملا نهدةحو فلا ةلمهملاءاحنان لح او نيعساسلا نهد تحت نم :

 دحاو سدل هنالد>|و مدهملعن اك الماك أمون نيفخ اوةمامعلاو ص.مقلا ساؤأ هناءاسع ااطءذعابوت لعب

 (صيق عمات لفةماعولارطضا اذاكددعت نافسللاببسدّدع: ملاذا اذ هةدحاو هج ىلع عقو

 نيصيق سدلف صيخىلارطضاواو ىرخالا نودةرو رضللام ىهو امهادحا ىف رتب ناترافكه مل عناك
 مادختلازف ةرورضل س لولو بسلاداحتال اهءفرتختن ةدحاو همز ةماعع_ماهسسلفةوسنلق ىلاوأ
 [|هيلعناك الاوز نقب5 ناو ةدحاو ةرافكألا «لعسالفاملاوز نمش ماداغ نيمونوأ امان اهدعدأ
 1 ةرافك هماع ناك ا لاو زاتقو ىف هنع ىنغتسإ واه سلل اىلا جاتحي ىجهيناكولو اهمو ريخخن ال ى 0

 ااديبقتلاو ناترافكهلعفاهريغ ىجوأرخ[ض رم هياصاو تلاز ناف هنع لت إام سللاددعت ن اود داو[

 1 |كلذكف سد علابوأ اراهنهسلدو اعد و المل هعزني ناكواامانأ كلذ ىلع مادول تح ةدانزلاال لقال ىننل موملاب

 | افال“امهدنع كل ذكفالاو لواللر فكن 'ءازجلا دّدعت سل مث مزعن اف علما دنع كرتلا ىلع مزعب نأالا||
 قناعمتحف |ةلاهماصوصخو امو عامبس نال رب اغلل ضقم سدللا ىلع ةمطغتلا ف طعنا يعاود ْ

 |ةحصي فاك اذ_هوهسأر ىلءاطمخ سبل ام شا كلاود عضو ةمطغتلادرفنتو ةيقرعلاوهنب ةيطغتلا |
 |لخدي لوءاسقلا قهنكتم لخدأولا ذكوهي عشت اوأ (حلاصيمقلاىدتراوأ هنالهلوق) رت راغتلا|

 هلوقو ىلا, ازا ههلعسح رفزل او هظفح ق فاكش اهو ءانقلا سل هسلب ل هنالندكلا قهيدم |
 هنالاسبالن اك نيكلا هيدي لدي لورزولفهرزيمل اذااعدمقملاءانقلا ف هسكنم لخدأول اذكو |
 . الا هك ىلع هيقليو ىنعلاه دي تحتهيوث لخدي نأ حاشت لاو ةيانع هظفح كاذذافلكتالا

 هتيطغت مرحاوضعسأراردارأو ىدذجر بلا نءىوج هنذارمغب هريغ سأر وأ (هسأر ىطغوأ هلوق) |
 |هيلعئئالف هتطغت مرعألام رخو ةأرماوأ ناك الحر مدهمزل هعبر ىطغولف هجولا لخدف مرح ىلع
 ه.طغنو رح*ادراالاختو رازالادقعكر د عريغ نمدركم هناالارث كو لوهدسج نمرخ آ اعضوم ىطغول |

: 



 ةأأ (نكسمالم م ىلعإل

 يرد جما وق) ىمعةرانحلار وصقل (هنملقأو أاعرناكءاوسهلوق) ى وجمل اضع بنل

 جر هناىللار اشاتىوجابر ورض سل 000 أهلوق) رهن لكلا .ءزدللارابتعا (مدلان ها
 ةعقلا نم فصنلاءاطعاىلاراشلا لودعهمحوت نكك نكل اهحذنانتاثلا ف م:ءاطعانةدهعلا نعأ
 سطتللا رادتعا (مدلا بحيوضعلاعبر ببطن ال ةوهلوق) ب :ذلانةهقلا صقننا لاسق+ايأ

 ا ناوهلوق) بيطتلا كلذك الو داتعم عدرلا ىلع قلحلاف 6 َق ةرفلاوهورهاظلاهجبو قلما
 | ةاشلا ب وجو دس زرت حي رصتوهو ىوج هو ركموشو ةقدصالو مدال ىأ (ئثهيلعبحالاببط مث |
 أ فلأ هف ةرعص عنو العذال لا هز ونالافو رصم نوذتلاو ملا (ءانح هسأر بضخنو|هلوق) تيقفتلالا
 سأرااوءانحلا ن نم الكدرفأو بيطءانحلا مالسلا هيلع هلوقل ىرهوحلاركذةءلصا هيف ةزمهلا لب ثدأتلا | 0

 لقتسمونع سأرلان ا ىلعاص.هنتوامسطءانملا نوك ءافخوضعلاو بيطلا ت<نيلعخا داناكن اورك نان
 1 عل راكم 9 !نالوأ ىنعكه سم .فواولاف هترحنو هسأر بضحنوأ هلوق نملصالا اموريغصلا عماجلا ىف ذاماعمت|

 ةمعللا نا نم .رجيلا امو مدلابىأ جلب زلا لاقةيادهلا فاك نوع ما مهنهدحاو لكنا لعل د عماجلا ىف |]
 سوري .-ناكوإ ةمعللا نا نم طوسملا ىف ىذلانالوهمس اولا ىلا | زعوءانملالامممسابناحىف ةفدصلاب ةنووضمأ

 كسل نو اينو هج بناحىف 0 ىاديسالا ىفامو ةعسولا لا_عتسا تناجقوهامما ةقدضلا ١ نعوذ |

 نوي اليفو .. .٠ هير ل || همهوتاك سأر ا نعزارتحاللال بطلا سفن ىف ةرثكلارادتعا لع ىمةرثكلاب فكللاو أديل اباضخأ
 8 هلوق لع قب رفتلل ىنعمالوضعلاةرثكلادح ف ريتعان نما سأرلانأ قتل انرجلا ىف

 / هلق هدشولو اهياهدي تدضحولا ذكحولاقفدملاو س رلانيد متغلا ىىوساذ او هريغو سأرلانمب

 حور خر ||ءانملاناكاذااذهىاحسالا .رك دام سابق لعسشأ راف ىتح ةرثكلادمقرامتعاهدافمو رد هر
 0 قير هور يثالةمسولارهسأر بضخ نا هنالءانحلاب دق ىجايزسأرلا ةطغتلوخ .[مدهيلعفادملتم ناك ناقاعئامأ

 ل. , بحال | ةةدصلادارملا سلو رعشلا نيلي و ماوملا لقي هنال ةقدص هءلع نا مامالا نعو بدطب تسسلاهال هءلعأ
 0 | اني هنا تسعاذإ فيو نأ ضو ارت انش ىلط امءأ جارعملا فهلوقل م علب ,عاص فصنانهأ

 39 - أ ةمطغت مدلا بو> ونال فالف نوكألنأ 52 نع انااا مدهيلغف عادصلا ن :رمةجلاعلل

 0 هناالا تف ةلملو المو ةعسولاوأ ءانحلارهعبر وأ س أرا همطغت تماداذزا اذهوىلز هملع عم سأرل

 1 ةيلالبترنءازجل ءانح ايهتطغتباو ءزلادقوايش بجوتال داتعب سلام ةيطغتلا نا موق. لكشد |
 ١ اوأع ا تناكول كيم ضرخ هعف ف لحاف ةداعد ى غنا مدارلالوقأوأ

 ذعن.- لاكشاالف ةناحالا او قلاوحلا مدلل ةيحوم هي ةيطغتلا نوكنالا ثلا ليلدب عادصو أ نمأ م
 ةباغلافلاق ية هريس مارون نيسلاوسكي ةعذإلازأ

 اذا اذهو ىلب ز هلع بحال شبح نمو مهن فال لحوأ (تيزبنهداوأ هلود) مصفارسكلاوأ

 |أهنال عاجالابهملعّئثالف هنذأ قدرطق اوأهملحر قوقشوأ هحرح هيىوا| دولامأ بيطتلادصق ىلعناكأ

 عوالا دع سطل هجو ىلع هلاعتسا طرتشدف هجو نم ببطوأ بيطل| لصأو هامتاو هسفن ف ببطب سدلأ

 | هنالدبسشأ أامو ك ملا ىوادت اذاام فال بيطلا لا مس | لممتس لهنالئث هيلع بحالهلكأ اذاهنا|
 || نأسام ىلع ابطال ويارا لجل نا اذاريخخي هةكحلهلاهتسار ريغتالف هسفنب بيطأ
 | لكؤب اع هطلخ ناو هيلع ئيمالف عطو و ماعط ىهلءج نق انمّدتاك امهالعنهيفووه يملك اذااذهوأ
 | )ناوءاز نيالا ناك ناو. كارت دجو اذاو ري هناالاهلعئشالف ايولغم ناكناف : طالب

 | مدفارارع برش , نأ الا ةق دصفايولغم ناك ناو مدلا هفف بلا غوهو ب ورثع هطاخوإو ةتفادزول ١
 ارك ذ يو برعثلاو لك الانيب قرفلارك ذي ونيسنو حف .ةرافكملا لاصق ريخابوادت برشلان اكن افأ

 ني فنا الرباع ةيلغلارتعت اذا عارضرعت مهر ااه تي يلق لاب ةيلغلارمتعت اذاعأ
 مر ألو بولغموهفالاو بلاغوهف هيف هانم وذل رحأو لما بلا ةحئار طلال



 (نمعملا تف نملوالاءزحما) 0

 ا( عرش نيمرح ا ماكحا نير ال هلوق : :
 | ودل اوراتعاءنيمر كلر يهذلا نوكي نازو كو نيمرهملاب هءلع لد ىذألا ارحالا ىرتعي ىأ ( هيرتد اعف 3

 هدو>و قس ىعد ست ئشلا ىلعةب انجلا نال تانانح اركذريخأت نسح ىلا ةراشثالا دصقلاو

 1 هلعل ديوار وظحوأ احا .م ىنحمائشلا كلذ نوكي نا نم معأ هندح ىأ (ئث نم نام ىهو هلوق)

 م (ردصملاب لصاحملا هندي دأو هلو5) لكالا نعىوج- مرحلاوأ مارحالا برس همر نو ككاموهو 1 هر : هال

 انذهاف كلذدصق,ملانهو عد ونتلاوأ ددعلا هردصة ملاذا ىندد (عمحالر دصملاو هلوق) ىردصملا ىنعملا||| نم 3 يا 2

 ىيتكالةندلاعسناىلاريش (ةاشبتملوق) ىوجهعج ةعصديلصاحما ةدارالا انيتحا | نيب: تاصرو  توهر
 لكشو ةندلا عسس همف ىنك.الاررج بجو مد لكن اهرهاطفانخيشلاقرحب زكشلا مد فالخي بانلا| ذه 2 رب

 (اوضع مر ببط نا هلوق)ةاشلا ىأ همام ةند.لا ف ةكرمشلا موقت عاجل اب هد ف اول هنا نموههركذاعأ| 0
 ناملا ببطناهلوقرهاظول كلانبا نع ىوج هماعئثال فنالاو نذالا لم بطول ىّتح اريك ىأ فو 0 3 5-5

 ريغنم نك رامالتسادنع هفوأ هدي بيطلباصأول ىتح ةيلالينرمث كلذكس دلو طرمش بيطتلادصق | 4و 0 ع
 ثبحي تناكو هندي نه عضاوم ببطولامهقالطاب لعثو ةقدصلا لسلقلا ىفو مدلا بجو اريثك ناكو دصق |
 ىلعراصتتةالاو هسأر ىطغ منان ىلع بةفاهركم و اله اجوأ ايسانولوةرافكسلا بحت ثيح هتغاب تعجول |

 هماودإ ناكفروطحمهن !رهاظلا ف ىرخأ همزإءاةءاولفرفك امدعب هتقول هلازاولام هلع ةءاشلا

 ديقرخ [مددكرتل هءلع بحو هلاح ىلع كرت امد هل قاراذاريثك اببط سم ىقتنملا نامهقفاون قءادتالا|
 اول هنال هئاضعا نم هنوك اندمقو هيلع شال ريغىلا هنم لقتناف مرح ا ئاوضع بماول لالحلا نال مرح نانا

 (ملاذااع :رارتحاال الكل ذيدسق لاو هناضعا نمرخ اوضعىلا تدطملاوضعلا نم 1غ 0 1 ا ١ هلوةورهنىلوأ ناكلهوضع لاقولر بلا قلاق متن مواعاجا هسلعئمال طمخما هسلاوا هريغوضع بءط
 الر انرتش هناندرتك وأ هلك ملا بولا قال هتعاس موضع نعسنطلا انتاج داقأف نامزلادبق نعب وجولا فذصملا قاطا (ةت) والا ءئث موزل مدعوهو هدف كحلا ملعيللي لقت

 | نمدارالن اسس ( سأراكماوق) ةيلالب نرش ةقدص هيلعف موبن م لقأ ناكنافامون هعاوداسطمهسب مدلا || ١ لكي و باقشم ا
 |هفذحول (كلذوفو هلوة) ةيلال.نرشالقتسماوضعالثمنذالا نوكت الف ةروعلاءاضعاكس دلفوضعلا || تم نيس سلبي وله

 |امهدنعو مامالادنع مد هيلع بجو ( ىمطخم هسأر لسغوأ هلوق) ىلوأ ناكل سأر اك هلوقب ءافتكحا | تعيجر >4 نإو 57 نإ

 | ىنم(هفرثكا.قزتلينأب هلوق) ىلايزماشلا ىمطخىفامهباوجو قارعلا ىمطخىفهياوج لق ةقدص| كأ د هلع ا اسعم
 بطلا سءول عضاوملا ضعن قد مامالاهركذ اما ذخأ بمطل| سفن ند :ريتعم ةرثكسلا نأب لوقتلا ىلع 50 0 ايمو

 اوضعلا نعت ريتعت لمقو ىفاو دنملا مامالا ذأ هيو مد هملعف اريثك ع ناك نافدي باصافرحا ملتساوأ أ 0 7-١

 |تيطلاو بيطلاةل3 دنعوشعلار ابتعابمهضعب ققوو عياش ضعيلاعيتمريغو فصملا ىرحهيلعو 20 0

 | ةقدص همزل ههرثك ايقزتل, لولو يمصلا هناي ىباي زلاو قفوتلاوه قيفوتلانابرهتلا ف هج روهرثكلادنع 0 1

 | (نيتدوصلانيتاهفئث بحال هلوق) ةيلالبنرش مدلا ثلث خامتةقدص همزإ هخ ثاش قزتلاول تح ءردقب || (ىبب "كنوع ةلد<لو
 |لكالاناامهدنعمدلابوجو مدع هجوو ىباب لا ناك امهدنع ةقدصا| ب وجو ىنانسالف مدل نمىأ |
 | بحت لماكوضعوهو هلكوأ هقرثك ا قزم اريثك ناك اذا هناهلورصحلا ن عىوج لاممتساالكالبتسا |
 اىأ هلوت) رغدحاو وضع كحق هلك ن ددلانال (دحاو مد بحكلذكف هلوق) ىابزمدلاهءلعأ
 ل ناو ىأ لوقينارهاظلا ناكفالاو ىت-ءلاراتعامالاو هلوقلرتسفت (حاوضع نهلقأ بط ناوأ



 4 (نيكسمالنمىلع)
 أ مصالا هناجارعملا قو باوصل اوهو رسل اربأ لاقافال اف كعلوةلمسملا ارذاده نال فالخلا لقن ْ

 هدحن لفءانب رحاما ريثكر افصلا لاقو ىوادطلا هلاتامباوصلااولاةاننع اشم نمرينكق ثاقحلا ف لاق ركل | ظ
 ال ىكملانال قوكلايدهق ىواعطل ااكحامدي ون هين الا ةلّسملاو باب زا لاق صاصخلا فالي اطلاغألا

 ل | ىلاعح .ر وأ نال هنطو ريغىلاعج .رهنوك واقافتااعةمتمن وكل اهليفرمتعاو) هنال 3 روشابو هل عتك ظ ش
 7 عا اةرعلاقوكلادسفاىأ (اهدسفاوأو هلوق) 5 ىدملا قاس ركل نا اقافتااعّمتم نولال هالو '

 3 كريم 7( م |ا4خل دنع هلم أالعضومدارخ وذ نسل (ةكعماقافهلوق) رهن اهاعفا لق مماح نادةقباسلا|

 5 ولو 7 |١ ةيعحلا هن رعت راصودسافلاب ىهتناو ,رةسنال (هدنعا تمم نوكيالهلوق) ردوع نا الاهلوقءلذا]

 | ل هناليكسش هيف قفرتدقوارفسأشناهنال (عتم_تمامهدنعو هلوق) ىنرعتكم لهال عتمتالو ةيكم
 را هنالةكمنم رض لاذاام فالخ ناكملا كلذ لهاكراصف مهب ق غلا عّتم .:لا هلهال عضوم ىلا لصو |
 0 3 ا : ىبتن دقو همامو ىلا عجرم لاملوالارقسلا ىلع قايهنا ةفينح ىتالووهاذ كف عتم م سيلو اهلها نم |

 لصاح اراصفهريغرناارفسئ في لو دسافلاب|
 ىلادوع ن اريغنمتاقملا نهج ورخناهدنعز ا

 ه5 ىو هإهأ

 ّْ هلتاققملا ب راخن اثدح نه ىواعطل اهرك ذامديؤب اذهو هنطوىلا عوجر لاك امه دنعوةكعةماقالاك | ٠

 مث حئارهشا لق هنم وخاذااماو جلا رهشا ىفتاقبملا نم جوحاذااذ_هنا مالسالا يشرك ذو نطولا كح
 و أ (مهدنعاعتمتمنوكي هناق هلوق) ىجايز عاجالاداعتمتم نوكد كلذ هماعنمجو لارهشا ىفةرمجلل ىذم
 امدسف|اعءاضقةرعلا نوكرض الواعتمتم نوكف قاث الا لها نعوهو ةمكم هتحو ةيئاقم هترعن الا
 مب قأ مكهلوق) دسفال لوعفمةيطرمث(ام أو هلوق) رع

 : 3 3 0 ةدهعن عجب ورخلا هنكءال هنال(دسفيمل نما

 3 ا 2 ها عليي ٍ لا تاق نالةرمعلا لاعفا ىأنمحراشلا ضعب لوقوةرمملا لاسعف والاعفاىا لاعفالابالا مارسالا . "ار ١- ىيإ ب 1 2 34 0 52 00 31 7 2
- 

 0 0 0 ْ قرت ل هنالل عّدمتلا مد هنع طقسورب همق ىذع ناوهاش همز دج دسفأ ن هنا قيساعدراملاعفاب لحب
 1 دلو بي( 6 أ هنال هيلع ق اية عملا مدو هلوق ةملالنرشداسفالريج مد ههزإو ىايز دحاو رفس ىف نييك نيكسنءا دانإ

 تا. هدم. 1*7...( لو ةماقالاوأاهتيشءارمثلاب بتاتا ةمحضالاو ةعتمامد ن عونبلورفاسملا ىلع ةيعضاالذا بجاول اريغب تأ

 0 ْ نال عاوةدجو فئاطلا له 'اكرغسلا: دم نم لق اذكم نيبو هنبب نوكي ناكاييويو ضرر
 : 0 | هنارمدقو هلثءالو نكرلا فاوط قوف سيل هنا لاقي دقو ها ىلا ةعتملامدجايتحان حرصم ةيار لا مالك ظ

 رو تامر ينل مي“ | ناك ال نكرلا فاوط نالرطن ه-.فو رحبموأ ل بكلذكمدلانوكي نا بنيءازأعوطتلاهبىوؤل
 د أ هملع سحب ىصضامدعب لاختولو ىوج عتمتلا مد فالخ عوطتلا ةين هنأزاهريغ عسال هلاتيعتمتقولا]|
 ثقتي. اديب عر اسير || تتأوزتسالا ضعيف عقد (فاوطلاريغ عسمجلا,تنأوهلوق) ىلم زعذلا لبق لاعقلامدوقعتللامدنامدأ]
 اوى ابني.” راو | ىبتناةكا اكرنتملا ثروأ عمق جزملا ذه نارك ذف ىوحادسل || ملع بتكىتلا ىهو فاوطلاربغن عسسجلا |

 لا ا | ةثثاعل مالسلا هيلع هلوقل فاوطلا نمتعنماماواهوحوراملا رو نافوقولا فاوطلارتغدارملاوأ|
 34-3 كل ردصلا فاوط ىأ (هتكرت هلوقإ) نبع تديلابف وطن ال ن اريغ بالا لعقي م ىلعفا فرس تضاح يح هش هير ا ١ هوت

 ب 7 شئاحلاةأرملا نع ضفخزاالا تديل ان مهد عشآن وكي ناس نلارعأ مالا هيلع هنا ساسعنءالوقل
 علو كنا ذاهمد عطقناولاذكودوعتالةكم توب تزواحن اوذن.ح ةيلهاللا ومزاباهنم جب رذقن | لبق ترهطولو

 || فاوط نارصحلا نعانمدقو ىننع ضئاح اك ءاسفنلاو اهنه تج رش ىتحةالصتقو بهذيرلو لست"
 : حي رصتلا ى أو ىوج مدبجودعب مل ناو نكما ن اداعبف صق انهنكلان دنعريتعمستحلاو ضاحا

 ١ ةكلربمطلا نوكي نازوصو ماقملا نمةموهفملا حم اىأ (اهنمتفرصناو هلوق ) تابانج ادعي لصفلا دب ا

 | ةماقالا ىونولام مف هقلطأ (ةكعماقأ نكهلوق) ىوجريهذلا عجرم مدت: مدعاراسوظالا ىلوالاناكو |
 ارهثلا فهبقرطت نكل ةنادههتقو لوحد ب ع امهدنعو ف سوب أ هذموهو لوالازفتلا لحامدعبأ
 | اتاغتاىتسد ىوتنا لولحادعب تضاحولا باع حالا ذهلو طر تقولاو دو لور دصلاوهسسلا نان[

 ل امم



 ظ (نيدللا تف نمالوالازجما) ه4
 ل نب ىلا اذكوزوحال ع ارهشأ لبق مانأ ةثالث نراقلاوأ عتمملا ماضاذا تا رفالازوحال عما لاعفا
 هلوةفىأ (ددعلاث ناتو هلوق) ىليز عحارجشأىفالا زوحال مودسقلا فاوطبةءةورئاوافصلا
 ليلعت اذه (عئارهشأ لبق مرحا هنال هلوق) ىوج هل ثنأتلاءات قاحنمدعهئدنأتبدارأو حنا ىذرمشعو
 رهاظلاوهو هركمأل نمأناف روطللا ه-ةذاوم نمأنال هناب هللادعوبأ هسقفلا للعو عامنا
 أ همارحاوهربغ ىلع حارشلارثك أ جرعب ملا ذو لاقاملالا هطورمشم تقو لبق طرش لعف ةهاركل ىنعمالذا
 وه لب رطن هيفو ىوح لاقرهن عحاروشأ ىف ناكح ناو نمأ: م ثيحاهوركم وكي نا ىئيذير غلا مو
 اسعقاو ناك اذائشلاو اهنمرحخلا موب نا نم ميصتل اوهام ىلع عجتارهمشأ ىف عقاو هنال نم: ناوهوركم ريغ
 ديفيةهاركلا قالطاو كلذ كح لاعفأ عمجج لب مازحالا ةمصوصخاالفالاو همدعو نمالا,ىلاسال هتقو ىف
 ةيناسهتفاضا (عسجلا مساهلوق) ىستنازاوجلا عما ةءاسالاو ىنع هتءاسايةياهنلا قرص دقو يردقلا
 موقك بلاغ هظفل نمدحاو هل سلوددعتم ىلع لدامىنعأ فور عملا عسل مساالهسفت عج ادارملاف
 لكألا نع ىو لا لقت نكل سدالا مدع طارتنثا مدعورهاظ (دحاولااروأمه.ف كرش هلوق) طهرو
 لوقلل مشب سدسلا همالفةومخاه) ناكنأف ىلاعت هلود ىهو هب الا نم ق سامو تاق ىبهتنا طرشهنأ

 هن مارحالا عمو هلوق) ولت تغصدقةىلاعت هلوقوهلدنتسا طرش هناي لئاقلا ناكو طارتشالا مدعب
 نادعب غاب ول ىصلا ناىرئالا| قاطمال تولا ىلع مدقتلازاوج قى ةراهطلا هشان طرمث هنال (اهلمق
 ةريكيد ربالو هب ضرفلا دود نادل زو ثيح ءوشولا دعب خل. ولام فال هب ضرفلاءاداز وحال مرحا

 ١ «ركن)كوهلوق) رهتهنم عنماببعا دالا لاصت |نالاهعدق:زودال ثمحاوتءطرشا لوقلا ىلع حاتتفالا
 قتعاذا اًذِلو ن راب هشه لوقنوأ نامزلا ل وطب مارحالا تاروط ىف عوقولا فو ةهاركلاهجو

 طرشلاو نكرئابهشدل ناك اذافمارحالا دعب غلباذا ىسلا اذكو هيض هرفلاءاداهل زوال مارال ادعت دعلا
 ىعف نكرلا هش هنوكملرظنلاب ةهاركل اواطرمش هنوكلرظنلاب اهل.ق مارحالا ةعجف ىجل ز همف امهظحرفوب
 ىلعو هجيج رترهتلا نعقسسو مارحالا تاروظم ىف عوقولا نم نمالاد نع ةهاركلا ىنتنث لوالا لسلعتلا
 مدقتيالف.دنع نكحر مارالاناهلصا (ةرعلاءامرحتريصت ىفاشلالاقو هلوق) ىنتنتالفاشلا
 ىلدتو ىبوتنا ف لخا ذهرخآ اضرف ضرف ةعرتد ةدنت فدكف ضرفدنعةرعلا نا لد نلا هلكشتساو
 | لاقوأط# قطن م ةلكفلا نعت كس ىأ افلح قاطو اغلا تكس لاقي لوقلا نم ءىدرلا سلف نزوب
 (ىوكهلوق) حاسصمسانلا نمفللاككىدرلا طقلاوه لولا نم فاخنا لائمالا باق دسسعو بأ
 || ىأ (ةككماقاو هلوق) هلعتمتال كلا نال هدو ةفوكحبلا ىلا بوسذملا صوصخال قاثالا ههدارا
 || قرفالذا قافتا ةماقالادسقتلا نالىلوأ ناكلر ردلا فاك نكس ماقأ ل دداولو ردتمقاوملال:اد
 [|لاقي واهرسكو ءابلامضن (ةرمص وأ هلوق) غلا نعةملالدنرششالواازادةرصن وأ ةكمذ ذقت نانمد
 قاكةرمعبلا ىلا جرو لاقولوركل | قلاقه فهل لهأ الاناكم اهدار او نيهجولاب ىرصداهملا ةمسسنلا ف
 ىناثلا فو فالخملا لحم لوال اواهمدعو ةماقالا نيب ف اتعال مامالا دنع م اناللوأ ن اكحاجلا

 ديرقتلاو ىلوأ انهمدعمف ةماقالاب هعتت لطس ل ثمحهنالرطنهمف لوقاو ىصملاىفاك اةافتااعتتم نوكب
 ةهجامهنملكفنال لمأت همفو ىوجادمسلا لاقرمتىلوأ انها ماقأولا هف كلا موغيال جو رخل
 هو نب رغسلادحا طاسةساب قذرتو نيكسن ىدأ هنالف ةكع ماقأ اذااما (هعتمت ص هلوق) ىببتنا ةيولوا
 هنطو ىلادعب ملام اقهرفسن ال فين- ىنأ لوةاذه نا ىواعطلا رك ذ ةةرصبب مآق اذ ااماو هدا ةقمقح
 عتمتم هنال ب هدنعف مدل بوجو ىف فالسخلا ةرمو هلهأىلا عجراذا[كاعتمتم نوكمآلا طوق ىلعو

 ةبكمهتجوةيناسقيم يره تناكنمدنال (اعتمتمريص:الامهدنهوهلوق) ىنيعبحيالامهدنعو
 ىأ هيف ناكسن هل عمشج ا دقو هتطوىلادعت ملامّماقلوالارفسلا نا قساكهلو نا.:اقمن اذهءاكساو
 قىواعطلا طلغصاصخلاذ (فالدالب عتمه هنا صاص#لاقو هلوق) عتمدلا مدبجوةرغسلا ف

 2س

 لقت



 2 (نكحتسالملع)
 ىأ دنعاعتههنوك ققرفالل ب ايزارتحا ادمق سدا (ةماقالا ىونو هلوق ) ىل.ز هءاعبجاو ريغدوعلا
 جراشلا ءركذام ىكحو ىدادلا رك ذونيلوأ داب ريغ ىف ةماقالا ىوذي ن انيب امه دنع عتمصربغ ةفنح
 نال(اعتممناك هلوق) أقدرغ هنطو ىلا ع جرب لام هنال (مدنع عتموهف هلوق) هفعض ىلع لدق لسقب

 لكلا ىحرثك اللورثك ًالادجو دقو اف لاعفالا ءادأر تعب اتاو جئارومشأ ىلع هعداقت مصيف طرش مارحألا

 مالسالا لش للان بعتم ناكجئارومشأ نال جئاروشأ ىف ةرملا لاعفأ ءاداب ةعملاتصخو ىنانغرم
 3 تقوىفامهعاتجان اك ف ءايرغلا نعدي دج ارغ سال اط| ةسا ارمقةرمملا ىلاعتو هاجس هللا لعند اف

 ةرمعلارثك اننامتالا طارت ىلعمالاكل انه دقو لاقرعبلا نعهكالمن رشا ءدكو ةصخردجاو رفسف

 كح يكل نال(ال هسكع وهل وق) اهفاوط 10 انىأدرمعلا رثك ايهلوقو اا متملاك نارقلاف

 م 0 0 ةرمعلا ماَعاكلاملاقو هلوق) ىلب زعاجايداسفلا لمتتال لات راصاسبا ىرتالا ف دقت تغرف ىكرزب/ 3“ 0-3 ابلالكجاذكوابضعبالاافدجو م هنالرهاذفف دق. ام كسحالو ةقيقحالاعة<لاهلمق رثكألا 0 ناك ناواعتمتمربصب لاسر الاون لتس دقق ئ زم قيزمملا فاول ادعو 0
 93 ير 3 نم مارحالا نإ هلصأ ىلع نب اسف مارسالارهتعب ىجفاسشلاو جئارمسشأ ىف مذاربتع. وهف (ريتعم جئارههشأ ىف

 : كي” نسرس "| نهتلادمعةلداعلاف نمثّدحلا فرعىفامأواهقفلا فرعىفاذه ساس, نئهللادمعوررع نبل دعو مولا 7 2 دوعسم نيهللا دع ةلدا.علا نال ىببت ارم زلا نب هللا دعو ةنالثلا ةلدابعلا نع ىوراذك لاقق ىلا / ثدعل ف( © فايور || رك ذام لل ديربي زلا ني هللا دبع هيدارأ مهريغو هلوثو رونمهريغو ةلدابعلا نع كلذ ىو رتامولعم ل أ اىلا«: هلوقب هداقملا ى ادياتع الاوت حو لاقفرهمشالا نين الا باتحا 3 اررشأ قددحاو 0 ايران < .(|ةرغسق نكسالا ادا فرت ىدلاوم علا ناز دابا.( لاو تولوز ىاظ

 نالك لذي ىعءاهرسكو فاقلا خفي ٍ(ةدعقلاوذو هلوق) هياغس امة ريغ ىلع دنع مج نوكمنأو يري | لزم ولف لغم بعل نال ندم جوك نزع 6 / 2000 / ةلدابعلا مث ةيانع هيوم م دقتادوعسء نب هللادبع مهتم سلو 7 زلانب هللادمعو رعب هّلادمعو سابع
 "ا ةمصاف امررذ مصنال لانا عمجلاروشأ نم لاوشو ةدعقلا ىذ نوكأ امأ هيفلاتقلارعدعقت تناكرعلا
 78 : 0( 10 ىعسلا نءكل ذازجأ هدعب يس مث مودقلل فاطو لاوش ىف ةكم مدقول قافالا نا ىرتالاام رف هلاعفأ ضع

 0 4 000 لاوش ىلع ماللاو فلالا اخد ازاو ىف فلا هنا لعا تره هزي ناضمر فش ةلعنولد لا ؤبجالا . 42
 30 ل 50 هصنو هم فالخال هن اىلولا بالك ق حاكتلا باّكن مح امصملا ن عىزعإةنامر ها“ مرعغامأو ف
 5و 4 ةفصللاه ماللاو فلالا ه_لعاول داو ةنسلا نم لوالاروشلا ىعم لوعفملا .سارواع .تئذلا تمرح
 0 2 رفص ىل_عزو< موة دنعو موت دنءوريغ ىلعاماوح دزوحالو مهلا لكما جب الع واو لسالاو
 <<) || عولطب توق» لا نالة ثا ىذ نم مانأ ةعسنتو لاما مشع اهنا فسون ىل نعو ىزاق لعاةرانعلا باب خف 0 رك تلازم فذح اذا هنافارنم مامأةرشع ىأ احئارمسكب (ةحئاىذرنعرهلوق) ىنتتالاوشو

 : ت 6 1 "

 رحخلا مويربك الا مودلاق هنامالسلا هءلعهنءىو رانلف تاقاىملا.ق اب «ةقو ناكولو رخلا مون نمر غلا

 عولطب هنقو لحن دي ةراد زلا فاوطوهو نكرلا تقونالو هروح نم نوكمالو ريكأل جلا موب نوكي ف يكف
 نم هرقل |عولط» فوتولا تاوفو لا تقو رخام دعب تا نكر تقو لخدي ف.كفردخلا مون نمر عقلا

 فوقولازودعالو حمار مشأ نم دب ورتلا مون نا ىرتالاهريغقزوحمال ف صنلابهياستةوم هنوكملرحتلا مون
 اوفدوو هفرع مون هيت داول جورسلا هلاثام لملديةل اقف وقولل تقو هنا ىل_عىاءزانلقاملهئف

 ركام ةرتل/امك اوذكلامل انو هلرق ) ره ربثع ى داحتا هن ارهظناال مه أرح ارخخلا مون هنارهظمت
 لاحت هلوقك ث اللا نو دام ىلع عما ظفاقالطاز واو هنالث هلذأو عجل اهيل تامولعمرومشأ ا

 ةلزنم ضعملالزنب ناز وع و سدس | ىلا ثلثلا نما ناس ناوخالاف سلا ههالف ةوخاهل ناكن اف

 نماثشن أر رشالاه ذهب تيقوتلاةدئافو اهنم ةعاسف هآراغلاواذك ةنساديز تيأ,لاق,لكحلا



 انلو

 اماو ىقاقالا ىدس ىف ماملالاهعص نع عنعامتا ىدم أ وس تاو ىدملا قاساذا كملا قح ىف متغلا 2

 ْ لأ دقف مرحل اى امهتيب عسج ناهنال نيكسنلادحأ ىف للذالاروصتنال هنالف نارقلا ةبعو رشم مدع

 أمرحلا هتاقيمنال ان اقمعلخأ دقف للا نمامه مرحأ ناو ل امتاقيم نال ةرمعلا مارا طرش

 راسعالاعم موصلا هنعئئز<الو هنم لك أد الفرج مده.لع ناكنرقوأ ىككا عتتولف لكلا نبا نعىوج
 ىننملانوكي نا لهم نارقالو عتعالو فنصملال و5 نا ل.داخلاو جارسلاو ىنا_يدسألا نعربغ

 ثمح اقالعن هيف كحملواضب اردلا فو ىناقتثالا مرح هنو لحنا نوكي نأ لمحو ىجانزلاءرك ذاك ةعسلا || تي
 .٠  - - 4ا . 55 . ع 51

 ىلع ىبتن ارمسعمول موصلا هيزدالو رج مد هءلعوءاسأو زاح عتموأ هكح قنمو كلا ىأن رقولو لاق هدإ عيعتاا 4 ظ

  0 / 00 7 0 : . / 1فالءالهناىلاذئن> مالاكلا لدفف باوثلا ةمقعتسملاةلماكلاةدعلا ةمفنملا ةععلاب دارب نأ لمتح هنا
 نا نمرديلا باص هاعّداامولاق ةملالينرشلا ىف هررحاكةءاسالا عم نكس هعتتو ىللانارق ةحصو أ 1 نر ' نمو
 صاخ ميععللا ماسملالادوج ول ىكملا نم مّتلا روصتنال عادلا لوقو عونم ه-تعس مدعبتكلا رهاظ صو بهعلر فيري
 (اببلي نمو هلوق) ىهتناقاحيلوا قاساذااعفروصترو ىدهلا قس لو هترع نم قلحاذاةدحاو ةروصن ١ 6 77 ا 2
 ةفوكلان م مدق ملا نأولو ىن.ءهيلعل د ىكملا نالرك ذلا لمقر اما هنا لاق الو ةكم ل, نملالو ىأ كولا قير ا
 ناكازاانراقريصد امناهناىلاعت هللا هج رىبو.ح ارك ذو نامتاقمم هءكس نالانراقراص هجوةرمعل ا 301 -/يو 31 .

 5 0 2 1 1 4 2 2 ._(ى "ور

 ل>نملكنالقالطالارهاظلا ناب خفلىنهمقعتو تاق ا نءهه>ورخ كل ذربغشال-و اعرش نارا 7 يم 0 0

 مارحت ا دجمسملا ىرضاح كح ىقممنال (تاقبملالخادناكنمىأ هلوق) رحاله مهلهأ نمراص ناك قر 0 ةمزلا 7 1

 ش أ هيلع ق وقسم ريغدوعلاراصاديعص املا هاهانملأ ام هنا لوقنوأ ىتعملااذه لط:ارغس امبنمدحاو لكل اثنأ 11
 ||| هلهأى قاح نا لق هماعن مح مثقل الق هلها ىلاداع ن ات قلحاذا اذهو بل زةكم له | ريطنراصف
 هدوجو عرف ىلا نالط»ذاره الغ روح هءتع لط هلوق و نم.دتلاو مفلا نع ةسيلال_مرمش ماع ءوهف

 هدوعب هنارق لطسال نراقلا نال ع تمهيد, ىلوأ ناكلاعتقت منك, لاقوأف هطرسش دف عمهلدو ج والو

 0 |فوطب نالنةداعوأ هنالةرعلادم»هلوق.و امهتدبانوسو مامالا دنع هلط_الاهريغىلاهدوع نالهدابب
 لاقوهلوق) ره نانا دنع رود::هوامهدنع هيلع ىعسمدوعلا نال لطسل لقال |!فاطام دهوأام

 ٠ ىانو ىدهلا قاس ناو هلوق) ىباب ردكم لهالدزاحأ ى> عملا لطي المد ةءماملالانال(لطمبال ىفاشلا

 | لاقلا نم هعنع قوسلا نال عدلا ةين ىلع مادامهيلع قوق صدوعلا نال (هعدق لطسال هلاح ىفعةلّسملا
 (نا] كلذ ناكهماع نم عال ناو رمل دعب هلادن ول هناىلاءاعا مادام هلوق ىنو هباده همأملا مصب ملف

 ىف قاحتاوهو بجاولل اكرات ناك لاجتاذاو حقو رهن اعوطت عقو هحمذب رماوأ ىدهلايذاذاو دعب لان مرا
 هماع نمو لدفولف كلذ هل نكي هماعن م لاو ىدهلاريضدارأو هدلب ىلادع:ملاذامأ هنلال لرش مرا

 نمد هله ايلا هنال (لاط دم لاقو هلوق) طمحملا نع رهترحملا مون لق هلال الرخام دو عملا مددمزإ

 5 هي ده ثءد ول ىتح هءلع قعسمريغدوعلا نال اذهو ىدحلا قس: لنكر اصف نيترغس امه ادأو نيكسنل

 قاسو:رمس ةفوكلا نممدق اا ملا نا ى رئالا ماملالا مص منعال ىدملاو كلذ هناك جيرو هذعردتملا
 ىدخلا هنعر#:لام مرهم هنال م*ريغ هماملا ناامهلو ىدملا قوس عمه هاب هماملالاعتةم نوكيآل ايدها
 نال ىموهو قا وأ ىدملا قس ملاذاام فالذم هلهاب ماملالا ةح منع كلذو هلءاتحت مدوعلا ناكف|
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 مارحالادءبالا ما هبال ىيفاشلا ىلاقو هلو3) ىف .«كبدسلادوجودعب هنالاس_ن دب ناكن او هعدقتت زاحأ]
 تقوءهيدارل ا ناانلو عا ىفهموه نوكمأل هيا رحال لسقو علا ىف مايا ثالث ما صف ىلاعت هلوقل )خ 1

 قبرطوهذا عتملاودو هسسررةنامدعب حنا تّقوقماصدقاذهو موصللافرظ لسال جمان ال حلا :

 بسلا قتل ةر معلا مارحاانطرشش كلو حلا تقوتةنالةرملاب مركمل ناو زو نا ىتش ناكو ويف هبلا
 ىدملا ىلعةردقلاءاح ردا عدا سيلا ه ريخأت لضفالا نارمدقو ىيايز لصالا ىلع هاورامف قب و

 هنالمالسلاوةالصلاهدلعهمءادتق | لضفالاوهوىفاثلا عونلل ناب (ىدحلاقوسدارأ اذاف هلوة) ربغأ
 ىلاةعراسهو ادادعتساهفنالو قيعو رهن هدعب ىدحلا قاسو هفيلجلا ىذي مرحأ مالسلاو ةالصلا هيلع |

 رحبلا فاق (قاسو هلوق) رهنةرملا مارحا ىنعب ةيبلتلا عمة ينلاوهو مارحالاب ىأ أ ( مرحأ هلوق) ريخا
 هنقعتو قوس مثةمنلاو ة.ىلثلاب مرح لب هجوتلاو ىدهلاو قوسلاب مر حال نا ضفالا نالمث ىنععواولا

 هلوق نمدارملاا او كل ذكس لو همذ عورمشلا مارحال اددارملا نان م همهونام ىلع ندب هركذامنأب رهلا ف
 اهانعم ىلءءواولا ءاسقباريدقتب همالك قسل هنأب وةينلاعمةيملتلامن ركءااوهو هب أ ىأم أ

 ملسو هملع هللا ىله هللا لوب ءادنقا (لضفأ قو.لاو هلوق) علا قلطاامنالءاعّداام ىلع ديام |

 ديعتلا فو قنعلا ف ةدالقْئ ثلا ل_هجديلقتلا (هتنديداقو هلوق ) اهدوقيفقاضتال تناكاذاالا |

 نعىوجلاد.سلا لقنو مدا نهةعطقاسمنا رهنلا ف رك ذ(ةدازعهلوق) دلقتال معلا ناىلاةراشاةندملاب
 عمتتو ءاملااههف دورتي هل س6 و كلر مكمل |وعمىفساسقلاو ةريغصلامرقلا ملا عفن ةدازملان أح امتفملا
 نالو دئالقلاالو ىدملاالو ىلا عت لاقنآرقلا نارك ذهل نال (لياعتلا نمسحأوهوهلوق) دئازع ىلع
 ىأ هو ركمهنالهلوق) ىانزاهريغو هب زلاك هريغل نوكي دق ليلعتلاو ىَرَمااهيداريديلقتلا

 هّدرو يىابز هتوةع لال نك ف.كجف ىبر ملاك ه5 بح نعذ مار ىهو هلا نههمكاملراعشالا

 هناىواعلعلا نع لقنامىلوالاو نينذالا عطقكهن وسن هعمناك املب حرج لك تدل ةلثملانأب رهثلا ف
 نوغلاس مهآر هنال هنامز لها اعشا.ركامتا رابسخالا نه همة دروام عم ههركب فيكو زاعشالا لصأ هركأم
 ىتةرطت هيفا حرج لكت سل هلثملا نا نمر وغلا ىفهركذام لوق أو ةرارسلا هنم ىمي هجو ىلع همف

 هلوق) ىبرتنا هلتق جبأوأ هلتق بجوام مالبا ىه لمقو الثمهم ريص ام ناويحلاب ع نم ناةلثملاةيانعلا
 مال او ةالصلا همم هلعف عم ةنسامه دنع نك ملامتاو هءلعىوتفلا ىرب ىرودةلاناكو (نسحدنال|
 فنك هنأب انش همقءتو لي زهتسدئاناقفدلثمهنوكوهو ةهاركلا لد هضراعهنال هناحضأ ل عفو
 ناكر اعشالاو تسةنسنيمنرعلا ةدق ىفناكة لثلانع ىسهنلا وهو ةهاركلا للدو ةضراعملامقتست |
 ىليز ءامدالا ةغلدانعمو اعرب راعشالا ىنعماذه (لاب رضد نا راعشالاو هلوق) مشعة نس عادولا حيف ظ
 ىرودقلا هراتخاو نالا يناجلالقو باوصلاب همشالاوه اذه (فسويىأدنعراسلا نموه متهلوق)
 رهن مارحالا ىل_عاسمب ىنأ ةبانج لكس جو ههمزاب هناءاضتقمو مد همزل قلحواف (للختنالو هلوق) رهن
 ءادتبامارسالات امم ىقاريثأ: ىدهلا قوسلنالو للتلا نم هعنعىدملا قوسنال (هترعدع: هلوق)
 (هيمارحا نمهلوق) للخلا نم هل عنامال هنال ىدملا قس ملا ذاام فالذع ىلوأ هيلعهئاقبا ىف وي نالفأ
 فوتولا دعب ادمص لق اذا نراقلا ناةءاسمملا رك ذو ةفرع فوقول دعب قايةرمسعلا مارحانأب حيرصت |

 اما (ىكل نارقالو عتمتالوهلوق) ةدس>اوةاش ىناثلا فو طقف ةندب لوالا فه ل ءبجول ةباسبنلا ف ظ
 عمل |ىلع دوعب ةراشال !مسانا ىلع ءانبةد "الا هلدأ نكي نل كلذ ىلاسعت هلوةلغ عقلا ةيعوزشم مدع ْ

 عتمل ا لي ىفاشلامامالاه ملا تهذاك م وصلاو ىدملا ىلعادئاعناكولذاهءاعلذن همفماللاو |

 ل اا



 (نمعملا تف نم لوالاءزن 0 ةء ع

 | هركدهنأب رهغلا ىف باحأو متفاعتممم ناكىنع قلحو جلاد مرحأ ىتح هرخأوأ لب كل ذك سلو اع هم هترورعص)
 آل هزانمردهلا ف امو ل اق نيءّتعملان عب ق هرغلل اناس لادق» الو ىدحلا قاس ىذلا عتملا قدعب هلوق هيلباقمل

 |عنعال كلذمدار.نوكلوقأ ليلدالير هاظلا نع جورع طرش هنالالةرعلا ىلاعفا ماستن ابارك داما دب
 00 0 ل هلوق) ىوج كلذكس لو موزللا هرهاظ نا نم هملعدربام 0

 |نيقلععىلاهتهلوقانلوريصقتالو قاحريغنم قس لوأ ىدهلا قاس ةرعلا نم هغارقدنع ص للختلا نا نا يت ل كا ٍ
 00 افناكالاهنالو ءاضقلاةرعىفتلزننيرصقمو كسؤ دأأ نمير ري ا 6
 عم ىس ملاذا ادهدلوق) ىوحادسلاهاعّدا[ك اهنمارهااض كلذ نوك نا نءالضةريضقتلاوأ قلحلا كيلا تتلى | لق للقلا عوقو لاق اةراسعلا ف سيلوريصقتلاوأ قاحنابىأ (اينملحدقو لوق) ىليزجلاك 0 /

 اةلرت هن اكو حا ىس ملاذاامر<م قس نا نيب وريصقتلاو |قلحلاب لالا نم ريمختلا ىأ (ةعتملا ىده هسفن
 أةيبلتاان عك سعناكمالسلاهملعهنال (فاوطلا لأب ةسلتلا عطقيو هلوق) أسال هيدسقتلا
 كلاممامالان علقنلا فلّتخا (تنلا ىلعهرمدن عقواكهلوق) رهن دوادوبأ هاو رحت | لتسااذاةرملا ىف

 ٌتددل-> نم قيسامانلو تسلا ىلع هرصن مقؤاذا ةناور قو ةكجم توب ىأر اذا عطقب لف 0 0 4 0 1
 أءافتكا ريا ىل اةعراسمك ل ذكحونا عمسحأ هلىو لقررلو اهريغ نمل ضفأةكمو لضفأدحمملا || كالو 7 ا | نم هنوكو ىم ا ىنععىف هنال(مرحلا نمهلوق) رهن طرش سدلاملاهذا نم غارفلا بقعهل همازحا ناىملا 0 رة الدف جا رصغدوق) لاكلازبانعىوج* يصساكايرشب سلو (2ا ةكعيشو اوت | ين ككع يق بح مالسالا عشنع ىوجهدنع مرحلال هند اع طقيابقافأ ناك نافاكمرقعملا ناك. اذا اًذسهو يي هدد | تيلاىلع هرسب عوقو لاحعطقب ىأ ةأجافلل ناكح لاو ىابز رجا مالتسادنع كلذو | سنت موب 0 هحاتنفا عم عطقلا َك 3 كم ةبؤرالو تلا ةيؤورالشيبلاب فاوطلا دوصقملا نالودوادىبا 8 1 ع

 هلعفيام لسعف ججاذا مرت هيفرونلا ف لاق هيرعلل هفذحهنانم رحبلا قامو ةنسلا كلت ٍجاذاالا 06 1 59 اعتهمنوكمألهنالهنسلا كلن ىف (عحتوهلوق) رهن هبف نافاتخالامهتالىدحلا قاس نعف ىنأ سامع 00 1 عفو
 ]| ءارثلابيساما تبجول تدجوولا مالو رفاسمهنال هءلعاهب وجو مدعل هنعة رجالا بوئتالودرفملا 0 7 || فالخابوجو (حيذيو هلوق) حفلا ف كلذ ىلع هنا فاوطهنع طقس دعب سم فاوطب لفتت | ( م ا ار [أىح مودقلا فاوطهنوك د شيال ف اوامدعنالا نوكمال ىسلا نا ىلع هتلالداسلا ةياتعلا ف ةمهوفاك || مير كل 1 مو دقل|فاوط ة.عورشم ىلع د. الهرمكل ذب ىادق هنالهدع ىعسالو ةراب لا فاوط قل مرن ىنعملا || م 35 4 2 3 |أحوربنأ لق ىتسو فاط جلاب مرحأ امدعب عتتتملا ناكواةيادملابح اص لوقو مودقلا فاوطالا درفملا || *د /جنإا لاو 1 /

 || هلود) ىدنذفاحو رخالا نءامهدحأ نونءالف ناك امان اواو قماسشغ ىجتملان 5 ة.صفالاةش نإ ا ١
 ١ | ىوجناهلقنام هقفاو و هن حرص يس مكمارحالا ريخأت زوحالاذه ىلعق (مارحالا تقورخآن ابنا ا 9 2 قبر 0 0

 | دارملانوكمنأ لق لوقأو ىبتنا زاح ةفرع مون مزحأول هنا ةيزانخما نعل دن نكمل جو رسل انع
 ا ظ لع مارحالامدق ىأ (همدقولاماهلوق) جورسسلا »رك ذامفلاخالف ةصلا ةيزاخا مالكف زاوجلا
 هوق) ا لاعفانمغرفاذاىلوالا (عجراذاهلوق) ربخاىلاةعراسم لضفالاوهوزاج مويلااذه
 ةرمل مرحأىأ (رقعاتهلوق) رهن رقعاف هلوق كلذ ىلع ل د:رمعلاب مرحن أ لبق ىأ (لاوشنم
 اذهب وجو سنال ( زحل هلوق) رهن ىلوأ ىنارتلاعخ بيقعتلا عم زحيلذاهنالرقعامث لقرمو
 ىباي رايدسلادوجو ل.ق هؤ ادا زوحالف عتتمربغ ةلاحا هذه وهو ىدحلا نءلدب هنالعتغلا وصلا
 جئاربمشأ قىنع (اعمزحأامدعبول هلوق) ره الفنزوغ هنالزاوحا مدعقاطبمل (ةئالثلا نع هلوق)
 |انباصصأ (فوط نأ لبق هلوق) ةيلالبنرت موصلات رهمشالا لمقال مارحالا ةدص نم مزلي ال هنال
 اروحالف فدي لوالا نال سكع ىفاشلاو ثنحلا ل.ةريفكتلا او زوو جا لاسعف لبق موصلا اوزوج

 انل سكع ىفاشلاو هلوقل للعلا فد لوالا نال هإوقو ىوج هعدقت زوق كلامىناثلاو هعدقجأ

 راح



 هبلعدربورع الا نعىنغ امهدحأ نالدحاورفسف هلوق نع حلا هلهأب لي ناريغ نمهلوقب ىنغتساوأ
 قدص ع ماض أ اعتقم نوكيال كلذ هماعنءجو هبفاسب لات ةلاوش لا ةرمج لاهتلا وخأ اذاهلا تئافأ
 ةليحلاو مارحالا ماعال لعفلا ماعماعلا نمدارملاو فلا فلاقاذ و اي لافي رعتاعسالهءلعزيفيرعتلا |
 ىتمهنات فوطب مثار وعشأ لودتد ىلا ريصب نا عملادب رب ئاروشأ لبق ةرمم؛امرحم كجم لح دنملا

 هنال لكلا لوق ىناعتم نكمول هماع نم ج منج ار ههشأ لوحخد دعب ىرخاب مرحاول مثةرمملا نع عقو فاط | :
 نملخدف حولو (دحاورفسف هلوق) رب ممتاقيم هتاقيمراص هنا ل ءلدبةكملهأ نمكحلا ىف راد
 هنال يصلا مالا: :راشالا (حلاناناذوهلوق) دج افالخ عتمه هناف مخ ريغاما ىلا لأدق وامه قف رنا

 نوكيا ذهو مارال ةفصءاقي ريغ نمهنطوىف لوزنلا نءتراسعلوالاودسافو ععتنيعون ىلعأ
 لولا ذكوةيانع ىدملا قاس نعف نوكرا وهو هفالخ ىلع نوك[امىناثلاو ىدحملا ىس: ل ىذلا عتمتلا ف ْ
 ةرملل رمش سدل(تاقيملا نم هلوق) ةملالبنرعث ايا ماملا نوكي آل هلت لبق عجر هنكلو ىدحلا قس
 نءزارت>الاوهرعبلا ىف لاقو ىليز ءتقمراصوتزاحاهريغوأ هلهأةرب ودنءابن مرحأول ىتحعتمللالو
 ىكملا لمشدف هيسانامي لكلا قاطب تاقتءملاناهيلعدربو ىجبتنا نار قالو عمم اهلهال سل هناوذكحم
 م سدل غارفلا دعب قلحا اذكورنلا فاك ئارهشأ قهرثك أوأ فاوطلا نوك نمّدالو ةماالمنرمش
 عتقلاط ريش نم سدلف 1<« ناكى نع قلحو جىتح قلنا رخأواف ىلد زلا ف كىدهحملا قس ملامرامخلا هل لد

 مثنا ضهر طاوشأ ةثالث فاطواف اهطاوشأرثك أو ارمفاهؤ ادا لب جاروشأ ىف ةرمملاد مارحالادوجو
 نبب لا | قرتغب امله ىلعف تلق ناف ىوجا عجم ناكدماع نهج مةبق املا ةعدرالا فا طف لاوش لحد

 للدب نارقلا كلذ كحالو لا رهشأىف ةرهلا طاوشارثك أ نوكمن او ديال عتملافنارقلاو عملا
 فطن اهءاعمدالو نراقوهف ناضمر هترمم ف اطوا دهم نءلاق ثمح نارقلا باب نم يجلد زلا فام
 ىنارقلا نافكل ذكسلو عّملاو نارقلانمب قرفلا مهضعب مهوت اذكه تلق ىبرتن ا ارهشأ ىف هترممل
 يىيرذلا ىعملا,نارقلا زال ىف' هنا ليلدب هماع حلطصملا عرمشلا نارقلا ال عمنا ىنععردجلا ىنامك هاو رااوذه

 ىفنارقلاو عتملا ند قرفال هنا لصحتف حلا ىعرشلا موزلملا فن ىرمثلا مزاللا نو ارك مدلا موزل وهو
 نارقللةسنلاباذكو عنغللةسنلا.قاسغتالاب نكلو جئارهشأ ىنةرعلا طاوشارثك أ عوقو طرتش هنا
 ةورملاواغصلانمب يأ (اميننن ىس و هلوق) طيحملاقاملافالخ لالا نءهانمّدق كق ل اوهام ىلع
 ىلع ىلا فطعىلوالا ناك اذكو ىوج با! ااذهىف رك ذامهل مّدَقَن 1 هنالراهظالاىلوالا ناكو
 قاحماكى سلا نال لمأت همف (ناكرامهوهلوق) كلذ ديف:الواولاوهدعب نوكداما تسلا نال ع, فاوطلا
 ابجاو لا ىف ىلا ناكاذاو بيلغتلا بان نم هنالاةيناالا مهلا طرمش مارحالاو نكرفاوطلاو بجاو

 نارهطمم+ مس اهفر ملاورسبلا بج ا صو ىلاعت هنبا هجر ىبا زل هبوجوب مز نمو ىوأ ةرمثلا ىف هيوجوف ٠
 عيتاملاكر وسلا نوكن نم حر اشلاهركذام ناو باو هنا مدعلا ناكر اوةرملل كر هنأ ىفافالخ سلا ىف
 يناننعرملا قو اهئاداطرمش مارحالاو ىىسلاو فاوطلا نائدشةرملاناكراالاقث مح ةبنقلاو ةفحتلاهبف
 ريغلانعملا باي ليبق ىوجلايرك ذاذكم ذقت اعف حراشلا مالك رصوهو تلق ىبتنااهيف نكروه

 ههجوو مارحالاو فاوطلا دسم ر يعض مجرم لء+ةرمملل ىلا ةنكر ىف فالتالا ىل_ءانهفةءملامو ]| ١
 ارش هنا ىفانمالفهيءادالا لاصتاراءتعابف مارحالاةمنكرامأو عضاوف فاوطلا منكر امأ هلوقبانضشأأ] ١

 ةفلدزمو ىنع ةنو>. الوردصالو همحت فاوظالو ةفرع فوقوالو راسا رد رعلا ىف هيلع سلو ىبرتنا|
 اصوقعمو|!ديأم هرعش نكمل اذار يسختلا اذه (مصق» وأ قاحبو هلو5) ىوج همارجاىف ادي ستغت وأ

 طوسم رذعتم كاذو ضقنلامالا أتءالريصقتلا نال رختبالو قلحلانمعتي كل ذكناكن اف ارفضموأأ
 هنلعو ىبهتناروصقلا نم هشام ىذمالو لاقف ىو لا ورك ذ ام ىلع كلا نياهمقعت نكي ةيانعلا قت هرقأو |
 رش بلا بقع ريصقتلاوا قالا نارصقب وأ قاحو هلوقرهاظ مث ضنا ريسهق:لارذعتالف



 .وحرلارهقلع صنلا ناالا هلدباذكفةكعنوكم هاو مدل لدي هنالةكعمامد ناس اقلاناانلو كانه |

 هم.« (نيعملا مو نملوالا« رحلا)
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 هنالغا ارفلاب لب عوج رلابقلعم هنا !نالو ماصاذارفاسملاكز اج هلمححت اذهل رس اهذطو ىف موصلاذااريسدت
 نامد هيلعو للحت «.ءلع ردق.ل ناف (مدلانيعت هلوق) ىاب زر باسلا ىلءبيسملا قلطاف عوجرلا بس
 موصلاز حلو هلوق) هب رعهظلا نعىوج موصلا كرت هبل ءمدالو ىبايز عذلا لبق للتلا مدو نارقلا مد
 كح اداعف تافدقو ةفصر فوصوم ل دءىلا هي ذدعد للعتلاوهو هك للقن دقو لصا ىدخلا نال(هدعن
 هنال ( مانالا هد هدعب موصت ىفاشلال اهو هلو5) انخيشل اضن !ةدا زعم ىنبع ىدهلاوهو لصالا ىلا

 ا مانا ثالث ىلاعت هلوقل (متا هموصن كلاملاقو هلوق) ىجايز ناضمر ءوصك هناوف دعب ىذقمف تةوم موص

1 

 ديل

١ 

 [ هذه دعب موصل ازاحولو تارافكلاو ناضمر ءاضقكل ماكلا هي ىداتالف ىسهنلا ناكسا صقن هل ديوأ

 لح ادلا نا بلاغلاذاةرمعلا فاوطرثك اي نراقتلا نا.:| مدع نعهي ىك(ةكمنراقلا ل خدي /ناو هلوق)

 هيلعف هلوق) قيسام ىلءالاكنا هيد قتلا رتاغا لاقي دقو متفلا نعرهن فوقوالاتقو سدل هلنقامنالا
 هنالعو رشم | فالحتو هو | لاعفأ ىلع رمل لاعفأ |نابريصن فوقولا دعب اها دأول هنال (ةرمملا ضفرل مد
 ءادالق فون هنالرمنهنعنارقلا مدطوةسىلاءاعاهفورمدحماكمد هبلع بجوف فاوطربغن اهنم للحت

 ةرقعمتناكا مءهللاىضرة-ئاعناانلو (حئااضفارريص»ال ىفاشلا لاقو هلوق) ىلب زنيكشلا
 مالسلا هيلعاه :رمأف تافرع ىلا تضم ىتحابترعل فاطتلو تمدق و فرس تضاحالق محل اوهوةيراقوا

 ليقو لاما ةرمثع ىلع ةكم نم عضو هءارلارمسكب فرمسو ىبل.زز جاسحملا عنصن اك عنصتو امتربع ضفرتنا
 لوق نمدارملا نا لعب انه نم (جئا فاوط ىف لة دب ةرمملا فاول هدنع نال هلوق) ةياهنرثك اوالقأ
 ايلاضفارريصب هلوذ) .الالقتسا] ب نامتالا ىربال ىأ ةرمملا لاعفأب نايتالا ىربال هنا ىيعلاو ىبلمزلا

 || ىايزلصالا ىلع مدلازاوجو اعرمشالا فرعتال لاديالاو ىلا مانا ف بحاولا موصأ| نعالدب ناكل مانالا

 أ هجو ىسلا درعه دنءرهظلا هب ضقتتش هناق هلزنقرهظلا لصام دعب ةعجلا ىلا .سلاك(اهملاهجوتلا

 100 روكا ذ ك كملاةه,تأر واهل دول هنا هملعدربالف هن ىنأيرمعملا

 ىبنم ةعتملاو نارقلا نهجوتلاورهظل'ءادأ دعد هجوم هجوتاايكانهرمال انا قرفلاوهو ناسكتسالا ا
 ةفرعىلاهجوتلا فالخت هارومأم هنوكل ا ءاقم عجن ىلإ ىسلا مت أ اذهلف اقرتفافةرملاءاد البق هنع

 رذنلاك,زامارف عورشلانال(اعؤاضقوهلوق) ةرعلاءادالبق هتعامبنم هنوكم
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 رعاشلا لاق عافتنالاوهو ةعتملاوأ عاتملا نم عنملا
 01 قرافم بسح نم لسلق عاتم 5 ةرفسقب در عربق لع ت فدو

 ا نيكنلا'اداب قفرتلاعتقداىعمو هلوق نم قأيسامعرمشلا ىفو ةغللا قاذهواعاستمرهقلابس الا لعج
 قذرعلا عتجلا ىنءهو هلوق) هلضفدي زانارقلا مدقو نيكسذلاب عفنلا ىنعمف امن ارتق الن ارقلا بقعو 0

 ىأ نيكنلاءادابقفرتلا فرع ندي بط اضيخ ىوج عقل ىعما فيرعتاذه ( خلا نيكسنلاءاداب
 عتتلابهنعربس ىذلاوه هفرعت ىذلا ىنعملا هل لاقمف هيلع قلاعب عتملا سانا فرعنالد جاو ةرما
 ريغىامهب قفرث ن«هلوعشن ىناقتالا هضرتعاوةيا دما بحاص هيف عستهرك ذا عملا فب رعت مانا
 ىبلب زلاهفرعا ذو نيعتقماسسلاههما عمنيهاع نما مم ود نمودحاورفسىف جيارهشأ

 ظ اهتتاماملاهلهأن ملي ناريغنم كلذ هماعنم حت مج ارومشأ ىناهرنكسحأو أ: :رعلا لاعفأ لعشب نأب
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 5 ظ (ني>سمالنم ىلع)

 هنم لك أف (اركث هلوق) بحيمدنعو امه دنعست رتلا سكعب مدلا همزابال هارب غرهت بدترتلا بوجول

 ىهو ةيظفل: ل خاومفنصملا مالك ىنو ذيال ةندبلاعس نالاهعيس ىطءاىأ (اهعسوأ هلوق) 1
 عقودقو هريدغو بسلا ىنغم ىفاكواولاب صوصخشم هنا عمو ا.هلومعم قد و فذ> ىذا لماعلا فطعأ| ٠

 هاَسلا نم لضفأ ةرقملا قكارتشالاو ةرقملا نم لضفار وزجناو ىوجراهظلا باب ىف اذ هريطت فنصلل
 ناهو نبانع ةيلالينرش ةاشلا نم ةء3 رثك أةرقملا نم هتصحتناكاذاامودبقمةلثسملاو رح
 ةصخالا ىف أساك رحيم ملل مهدحأ دارأوأ ىت>اهتهج تفلتعتا ناو هر رقلل لكلا ةدار اباضنب أةديقمو

 ناب هلوق) ركشلا مدفالخمي ةنددلا عبس هيف ىفكمألاربج بجو مد لكنا تاءانحلا ف قأبسو رهن
 فاتخاريقفلاىأ (زحاعلاماصوهلوق) ءازماةعمس نمءزس عبسلان اىلاراشا (ةعبسل تحذ
 موصلا هلزاح رهشت وق نملق أه دنع ناك ن اف رهش توق همفريتعب م_مضعب لاق ىنغلا دح ىف انباع
 بجاووهامرادقمهدنع ىذلا ماعطلا ناك ن ١ موصلا هلزحبل مو توقهدنع ن اكن ملت اقمنيد# لاقو

 كسع هديب لماعلا قمهضعب لاقو هملع بجو امد هب ىرتشي امردقهدنع ناكاذا ةفدىأ نعودهلع

 ىنامركلارصةخم نع انتيشافرعانغدعب هنالروش توق كس لمعمل نمو قاملاب رفكيو همو توق
 اهرخآهلوعب دافاو هلاق :رظهلا_عانوكةلاكتسالهتقو ىف ىأ لا قهلودو ةقرفتمولو (ماياةثالث هلوق)

 نم مزادال لوقأو ره ر ظن هدف لضفالا ناب هيدارأر ا ا قهلوقفز وح المدعي اهموصنادف رع مو
 مزلل لضفالا نال نكمل ول هنال لضفالا نامل فرع موداهرشآهلوق نوكم ال ن اهدعب اهمو صز اوج مدع

 هاحرل ةريبخالاةمالثلاىلااهريخأت لضف ١ |ناك اغناو لضفالا رن ناو زئاح هنا عماهلنق موصلا ةحص مدع
 ندلش دش ةقرع مواد ,رخاهلوذ لاقىولا ثا طقاسريظتتلاف وهوركح زاك ىدفادوجو

 بحاص لوقفزو<الاهدعبموصلانااضن أديفي و عساتلاو نماشلاو عباسلااهموصءادتبان الو الإ
 زوال اهتقود_عبت فو ةتقوملاةدابعلاءادا نا ةنيرقب ىناثللاللوالل عجارلضفالا ناس هيدارأر علا

 هلعردقولو جئاربمشا ىف ةرمعلاب مارحالادعب هتقو لوا ن لعاو ىبوتن ل ضفالاوه نوكين ان ع الضف
 ةعبسلاموص لش قلمادعب ه.لعر دق نال موصلا ىلاد و همزل رمملا مون لمق هدعب وأ مودلالالحت ىف

 للحتلا تقوريشعملا ناكسف رهن زاحالاو ز<طرحتلا موهىلا تب نا هعم ماصولو اهد هن وأ ارغلا مناف
 صنلارطرمشاعتهمهنوكن الج ئارهمشا ف نوكد ناو مارحالا دوجو موصل |ذهزاوجطرعشو موصلا تقوال
 رخلا مانا هدوجول ىدحملا بذمو زاىلال مترشلا ققحو ىبلن ززوحالف هددس دعني ال مارحالا لمقو

 نكل قلحانالا للتلا نديلو ىيراالو ىدهلا ذي لاحت: الهناو قلحلا لبق ابقءدجو ولاك ىتاحنا دعب
 ةهاركمدع ىثتس اذه ىلعو (ةفرع موداهرخآهلوت) ةلاسر مق هلو فاوطلا لقءاسنلا لحق هلع :رهظال
 غارفلا,دارا ( غرفاذاهلوق) ةيلالبنرش اعلا هموص ةهاركمقالط| نهىدسلانع اعل ةفرع موص
 ىتح ماقا نم ىلع بجاولا ىيرلا موباهنم ثلاغلا نال ىبرمثتلا ماد |ىضعامجاو واضرفجا لاعفا نم غارغلا
 ىبنلا نمموصلا ثحيق همدق اموزوال قبرششتلا مادا نماههضعد و ةعبسلا ماصول هنا دف. رعقلا علط

 هصصنت نم حراشلا مالك ىف' ىحيساع ىنغتس هنوانخشل اقرحانهدبق,مل اذهلفاةلطمابعف موصلا نعال
 نم قيسام ىلعءانب ( وني لوأ ةماقالا ىرزءاوساقلط م هلوق) اهنخارفلا لوعشل د رشتلا مانا ىضم ىلع
 ناب نطو هل نكي هنا ل با ددازاسحم بسلا ةداراو بد_ملارك ذ نمناكسف غارفلا عوجرلادارملان ا
 ابيةماوالادصا# رغةكم ىلا عجرول اذكواعاجاصنلا اذ باهموص هيلع بجو ةحاسلا ىلعر مسا
 هنم قة: هنا عماضب أ اعاجا اهب موصن ناهل ناك انطواهذانتا هلا دب مث هله أريغىلا هعوجر ققحتول ىح

 انت غارفلا دعب ىلعافطءرجلا» (قبرثتلا مانا ىدموهلوق) خفلا نعرهنمربغىلا لب هنطولاعوجرلا
 ةماقالابرذعت اذاالا هلمقزو الئلاب قلعملاو عوج ران قلع م هنال ( حلاك زوال ىفاشلالاقوهلو5)
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 زوال ىررلا ل..ق يذلا اهمالكد افاو مامالا دنع مدهمزل يذلا لبق قلح ن اف ىوج .رغلا مايأ نم[



 .[|ةرانزلا ف اوطف لمربعتمتلاماةرانزلا فاوطدع ةورم اوافصلا نيب ىيسرالو ةيملا فاواع ىفالادرفملاو

 هيلا مه نار ل (ةنعنفرق) مدل عا لادعباماريف رعرلذا

 (نمحملا تف نم لوألا ءزجلا) 2

 34 ةنسلاو ةمملا فاوط بقع سلا دوحول دع نامعس الام مال نراقل اودرفملا فالخ دعب ىكسا هنال

 ةرامعلاف (هلاعفاناهدع عجم هلوق) ىلحلا نبا حرم نع ىوج ىىسددعتا ت12 14 له
 ةرباغم ىُدَتَعن ه.حاصللءابلا لعجو هلاعفا ن ءورانعالا سل انا ههجو و ىوج ةجاعسو ةكاكر

 ةرامعلاواذقل هلاعفانهلوق ااقسا ىلوالا ناك ةرباغملابرعشم ةسالللاهلعجاذكو. فكلما تيئانملا
 ىف فعضااةكاكر او لاق قاس لوو عصتهلوق ناب باحا مئانْضُس هركذاذك ة>ام-لاوةك اك ا نع

 و نس وبف نبش لم عنو عل ةةجاعب لاش ىودر# الاقل |هح امسلاو بيكرتلا
 ًادبف (درفلا رماكهلوق) ىبتنافيعضلا كيك او فعضو قرّئثلا كرو لاقو عمتوهف جقلشم
 ريغ نمهياوص (مودقلا فاوط امهننب للذت» نارعغ ن نمهلوق) رج :ءاشن أودع ىعسا ومودقلا فاوطب

 ىلوا ناكل ريغصلا عماجما فاكس من لاقول (نيمعس ىيسو هلوق) ىوجةرملا ىسامهميب للخت؛ نا
 | فاول دقت اساو هلوحإ)رهتفازلا نمدافتةسالاذهو فاوطدعب ناكاذاهدّتعب اغا سلا نال

 ناالا هريغو طوسملا ف ىرح هرلعو مودقلا فاوطنيفاوطل ادحادارمل انا :ره اظوهو ةبادحلا قاذكا
 ةياقفلاق اذه نعو ةنسل|نود حاولا قهلامعتسانال هدعاس الد# مالكحو ءازحالا اطظغإ

 لغتشامت ةرمعلا فاوطب ىنأ ناد راب را فاوطنيق اوال ادحاردارملا ناد مالك نمرهاظلا ن ا.ءلا

 5 رص تملا باوج ىف هلوق كلذ ىلع ل دب واطوشرمثع ةعدرأ ىسمثرحتلا مونةران زلل فاط مثفوقولا
 ىوغللا هانعمانه ءاز-الاب دارملا لة نأف ضرفل اّةدهع نعجو رخل ىف ذافاك نوكاعةرامعئزجماا
 ىنعملا هيدارملا نانرهاظذا هلع ص اوفا نأ هنالءاوخ ليلعتلا هدربتلق هيءافتك الاوهو

 ةرمعلا هلع ب>اولا ىلا كانت الا نمدل_عفامىأ هتزصد#لوق ىنعم لوب نا لئاقلو ىنالطصالا

 هيادهلا بحاص لوقب ىنعملاوهو بجاو ريغاهت أوطد ةرمعلا يس لصو نال هملعجلا فاوط مدق ناو

 هيلعملاف اوط مدت يسم هنكل عصديعسناةدئافلا طخ نالاذهو هيلع ىدسملاوهامىأ هنال
 اغا ءا>الانادارانا لوقاو رهن اعاجا هلع مدالو ربدتو ءازحالاب ريبعتلا ةنوماننفتك ااذو

 ناىلا موق تهذفةلّثسا | ىف اوفلمخانيلوصالا نال كلذكس لف ادنحاوالو3 بجاولا قلمعتس
 || رصنو ىرزاملاودمعاو بودانملا ف هوعئمو بجاولاب نورخآهصخو بودانملاو بجاولا عب ءازحالا

 || ءازحالاب فصوبنودنملان ا ذمتي ءاهقفل امالك نالاقؤىسلا تلاه دعيتساو ىفاهةصالاو فار هلا

 ش مدقتلا نا اعاججاهماع مدال هنأ نم ق سام هحو 2و ملاكا هحاحال دثنمحو ضرفلاك

 .[|| هكر مدلا بحال ةنسةسحكل اف اول نالف مامالا دنعاماو امه دنع مدلا بدو .ونال كسانملا ف ريخأتلاو
 0 ثكسانملاى ريمخأتلاو مدقتلا نال هلوق ىلع ليلعتلا قرصتقا ن نمناؤعن هنمو ىأد زىلوالاب هعدقتف

 هأزحاةرمعلاو لاب مرحان ملا هنار عنباىورامل (ىفاشلالوقوهو هلوف) رصق دقف مدلابحواال
: 

 امل فاطذ ةرمعلاو خانم : عجب هنارمع نيا نعدر وامانلو ىذمرتلاهادردحاو سودحاو فاوط

 ىطقرادلا ا دب سو هيلعهللا لد هللا لوسر تنأر اذ هلاقو نيمعس ىجسو نيفاوط
 ىلن ز موصلاو ةالصلاكةءاسلا ف لخادتال هنالو اهماح نكمل رعفب ل نذ ع ماوه نارقلانالو
 هدوصقملاةدامسعلا دارملا أب باح لخادتلا اربف ىرحوةدامعاهاف دك لبق ناف

 ةدحاوةسلتن تك اهنا رثالا لخا دا ىلع نارقلا ىتمنا» .دوقن ةيانعدا ذك تا ةددعملاو

 نم ديفتساهنا لصاحاو عوفدماضتأ ىسلاو فاوطلا ل ادتي نا ىت 1.ةدحاو قل-ودحاو رفسو
 لمعفي ىطقرادلا ةياور تخرت نكمل تفلّخ ا دقرع نبا نع ياو رثأ نا ىنطةرادلاو ىذمرتل ا:ءاور
 ىذمرتلا ةياور فالذي تعنص|ك عن ةصلا و هيلع هللا ىلدهلفالوسر تدأر هلو قب هد صن :ورعنا

 يي ل جلبت : لات 77_+_+لل
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 أارغنزعاوألامكتمرثك نأ ىلاعت هلوقو ربك أ هللا هنموارمخ ل عفا ناكن !ابلاغهفذحزوحف لعاذاالا ||
 |انهامو علك ربك هللا ىأ هللا فاضااوه فوذحمانا لاقينا زوم ىضرالاةتنكلكنمىأأ| ٠

 ناكل هنال فرص:هري غل عفا نوكل نيونتلا هنم صوعب لذاك فلك لضفانارقلا لا ةفهنمأ]
 |فذح ىأ كلذ املاط ل عفا ناكفىأ كلذ عمتتسافهملا فاضملا ن ءنيونتا ا ضوعلافرصنمأ

 أف نصملا مالك  املاقبدقو فرصلا عوذم هنوكلهنع ضروعتلا مدعلو ريدقتاظوهمهملا فاشملا |
 أفتح لقي وهراج عمهيلعلضفلاال هيلا فاضملا هنم فذ امم هنوك ل دق ىأ لسقلا اذ نمأ]ا '

 | هلوق) انذهشأ حاضر | ةدابز عم ىوج ديز نم لضفأ لاح له باوج ىف لضفا لجر ىنءاحوحترباريغىفأ
 |ةلالمنمشلا ىف لاقريبك لا توصلا عفر لالهالا هلوق نعردلا قامو (ةيملتلاب هتوص عفر اب مرح لهأ

 لكك لالهالا مدي هنال فاللا نماحو رخةنسلا هجو ىلع صوصخم لالهاق مالكلا نال ةيماتلار هلعل ١

 ا ىلع ةطفاسملالهالاب ريعو ةيسلتلابالا لخ ديال م سونى دعو ةغض ىأدنعىلاعت هت صلاخرك ذأ ١
 ا مير كت

| 
 مر (جلاو ةرمعلابهلوق) تحقسم عفرلا ل, مارحالا ف لوخدال هملا جاتكريغتوصلا عفرذا ىلصالا انعم
 3 0 1 0 مارحا لءندي ناب هسكعوأ طاوشا ةعب رأاسف فوط, ناىل,ةجئانمالوأ ةرمعلاب مرح ناناكحوأ ةقيقح ا

 , فاو ه0 عل 1 يعل مدع خاراناعلا هدام :رمعلا مارحا ىلع جيا مازحا هعدقت ةءاسالا هجوو قل ذآ لا بر رة ١ عع ا عرخت عوام مدوصورم مددعزلو هدو ناار تقلا فراس نال ل
 0 0 ُي // ١ يعل ماتا تلو ىلا كارلو تينرتلا ققستالوأول ناز امايدحا ا ناواعياع و اذارك ذل ا

 20 | ىرودقلا سن ض»ب قوريستتلاءاعدو لالهالا دن ءركحذلا لا ىلعةرمعلا يدقت بكس ىأ كلا ْ
 ل عب فر يب ||| ةمدقم ةرمعلالاعفاناللاةلوالا ىلا لامنغهللةرمعلا ولا اوتاو ىلاعت هلوقباكربت ارك ذ مدقأ

 007 ف ا ( نيكسنلاب قذرت ددحاو لكن ال هانعمف نارقلا نكمل تقلا فتدرو ناوي الاو جا لاعفا ىلسعأ
 4 14 هليقوأ (تاقءملانمهلوق) جاهلا ةرمعلاب عتم نهىلاعت هلوق هر الاندارملاو ىفاكلان ع ةيلالبنرسش ا

 ل 4 امهي مرحي ناب ةرمعلاو لا اوتاو ىلاعت هلوق ىقةرمملاو ا مات ترسف ةياضصلا نال لضفالاوهلبأ[
 ا الل هيد سقتلافةكمادعامتاقمملامدارارحيلا ىف و ىلت زامقافتاتاقمملامدسقتلا ناكف هلهأت ربود ا
 نم هلوقدعب مسنلا ضعي قدجو هنا لعاو !.ةافتاهلعج نم نسحأ و هوامق اذاالا نوك.أل نراقلا نال ٍ
 || هلود) ىوج ىركذلادهعلل تاقيملاف لانا ىلاه.راشاو ماوحالا باد ىفهركذ م دقتملا هلوق ةدايز تاق | ْ

 ىفانثتسا عفرلاب ودحلا مات نموهف ظفلتلاال ةدنلادارملاو لم ىلعاةطعبصنلا» (ةالصلادعب لوقيوألا ١
 ةينلان ال ميال ىسفنلا لوقلاديرا ناو هناب ربلا ىفهبقعتو راهب ظفلتلا نراقلا هنسلاذاةنسلل ناب ِ

 ةينلا ىهةدارالا نا عدي لرعبلا باسم لوقاو ىوجلا لاقئثىدحلا نمسدل هنا قى افددارالا رغأإ

 اهب ظفاتلا نراقال ةنسااذا هلوق نما عب ىف ريهذلا اة. نا ىقن بتنا اههخبام قرفو ةينلاابنمدارملا لد ١
 | بجاو جنا لاعفا ل :رعلا سدقت ىنعابترتلا اذه 66 رمعلا فاوطبأ د هلوق) ىوذملا ىتعمفينلل | أ

 مدقتلا نال مدهمزاب الو وغل هتدنو ةرمعلل نوكي همعسو لوالا هفاوطؤ ا ىيسو هت الوأ فاطواف 1

 هعدقتف مدلا جيوبالهكرتو ةنسةحلا فاوط ةفنح ى أ دنعوامهدنع مدلا بجونال كسانملا ف ريخأ ءلاوأ
 |عتعلاك جئارهشأ فد :رملا طاوشارثك انا الا نارقلا ىف طرتشي له (هيدنت) رحلا نع ةملالمنرمث وأ | :
 ا (ىسو هلوذ) عتملا باف قاكلا نعاضب اةلاليتسث طرتش هنا او طرتش الهنا طمخلا ف 1 ذأ 1

 ىلع ة رانج هنارهاطظلاو ةيادهلام ارحا ىلعةبانج نوكي هنال قلحتالو نب رضخالانيلملا نسيالو رهمأاا
 هديؤب و قا ان هتربع نم ل حالو نامد هءلعف قلح مثهترمعل فاط نراق قدم نع قتنملا بف نيماوحالا |
 ا هنرع ند كلذ. لادن الو مدهياءبحو :رمعلا ل اعفانم ّخ رفامدعب قا-ول ىدهلا قاساذا عملا نا | ظ

 ى/ ه1 0 .

 | قاساذاامب عتملاهدسقتو رهتىلوا اًذهف ل انامرحم سيل هنا عم اهمارحا ىلع ةيانج قلحلا نوك. لإ ظ

 نراقلا ل مربالو ىجناول ولا لاق (عرف) ىنايساك ىسلادع قاما هلز وص ىدهلاىسولاذا هبال ىدشلا| ١



 0 5 (نيعملا تف نملوالاعزمما) 5

اهرداربهرهاظ نال هدريدارفالا ةيلضفا
ناكل لاق كناكولاض اولا دارفال

 ظ 1 ىفاشلا عمد 

 || غفذ زم نكل ىبتناهملعاع بم نوكين ا لمتعف كلذ قالخام فوق نانعسملا ده نال هد ءاوناك
 ااهللع لحشدأ ملادرفم جا مزحا مالسلا هيلع هنا باوصلا ىو ونلالاقدقف ق4 اوهوهباهنلا ىف اع ريدقلا

 ْ ظ 1 يو ةججاعلل مالسلا هيلع اروح هناالا مصالا ىلعانلز وهال ناكناولاخدالا اذهوانراقراصفةرملا

 | دارفانم لضفأ نارقلان اف الحال هن اانمدقو هدع الو البقالة درفم ةهرعةنسلا كإترهع لهنا كلذ

 أ هدحو ان ادح القي لو ةنسلا كاترقعا وكمال نأ مزل ةدرفم مالسلا هيلع هتتححتلءجولوةرمجالب جلا
 أ ةرفس قف نيكسفلا,قأءا اوسدارفالا لضف هنال عونمم ىفاشلا عمد نوكح موزإو نارقلا نم لضفأ

 |ةيدعسلاىثاوحا أع ىنغّتس هنو رك نترفس ىلع ل مشا اذا هلضفاعغاد#و نترفسقوأ ةدحاو

 وهن ىدنعدج لوتلاضنأ عونمدعم لكلا نوكموزلاذكوةياورلامذه ىلع هعمنوك نازوح هنا نم
 أانؤالعجبرو ماللاوةالصلا هيلع هتف ةءاصتلا ىالتسخا الخلا شنمو هلامهوق ةفلاخعف حرص

 | نمو هدحو جلاب ىلد هععسدارفالا ىورنهنا.تاناورلانم عجل نكس: هريدقت. ذا انراق ناكمنأ

 | مالسلا هيلع هلالها قر مامدريظتو | هب ىلب هعه» نارقلا ىور نموه دحو ةرمعلار ىلي هععسعَدملا ىور

 | قلص لاقف ىر نمت ةلءالا ىفاتالوقب قيقعلا ىداوب مالسلا هملع هتعه«ر عن ءنمعيدعلا ف اضرأو

 أرهت هسفوهىذلا هماقمىف هيرمأام لاثتمانمديال نال ةحيف ةرعلقو نيتعكر كراسملا ىداولا اذه
 | ةيبلتلاو لمالا ةالص عممتل المس ةسارحلاو فاكتعالا عم موصلا هششاق نيددا.علانيناعج هنقنالو

 اريغرفلاودرفملاو عتمت لا فالخمامهمارسادا دما هبفو مدلا هق اراوهو كن ةدايز هم نالو ةروصر بخ

 | ةيلهامما لهالوقل ىنن ةصر نارقلا مالسلا هيلع هلوقو امر ب رترالفةدامعلا نعيورخ قا او دوصقم

 | لبقو ةصخرراصةرملارفسطوقسوأ لمكح |تاثيسلاًأ وا نم ىأدو غلارخ أ نمجلارهشأ ىف ةرمملا

 | افاوطهدنعو نييعس جس و نيقاوط فوط اندنع نراقلا نأ ىلعءانب يفاشلا نيب وائناب فالتخالا

 ظ ةيلتلا ةدابز همف نالو هلوق نعباوحةروصعريغ ةيداتلانانمليقامو ىجاب زادحاو امعسو ادحاو

 ١ ظ كدرفملا ةسلت نم رثك |نراقلا ةبنلت عقت ناز وفن راقلا|اذكف ىرتأ دعت :مر كم (كدرغملا ناد ,ربرقتو

 || ةقفنلا فرصرومأم هنالرم الارعأ هتفلاخن نرقف انهرمأ اذا ةقفنلا ناهض هءاع بجو اغاو لكالادركذ

 : ْ اىللضفأ نارقلان اكول ل اهقيداسعام طقسف نع اذهلف هسقنل عقت نارقلاةدانعو رعد عقتةداسعل

 1 ءرعأ امرتمالك ن الد :رلا رخاو حان صخشش و رهأ اذاعف ن رقاذا اضيأ ةقفنلا رهك ا ذكو اغا راص

 || لوق ل عج ثمح ىلا. زلا ىف امل فلانع. (لضفأ عملا كلامملاقو هلوق) لعق و هلورفقس صالخاب

 | ملضفأأدارفالا ىفاشلالاقو هصنودجال يانا هازعك لا! حراشلاهازعامو ىفاشلا لوك كلام

 ١ | متدارفالا مثل ضفأ عتقلادجا لاقو برمشأ هراتخاام ىلع ةعوملا ندرك ذ كلام لوقو هونارقلا نعمل

 | هلوق نمدارملان ال عنملا, بمجاو نارقلل ذالو نارقلا ارك ذهلنالضفا عملا نوكه جو لا نارقلا
 ا |غرفش ناىلاهتمادّساو مااللل لع" همغف هلهأ هرب ود نما مر نا هللدرمعلاو لا اوع او ىلاعت

 | ناهنف (دارفالا ىلعةفوقوم #اوهو نارقلا ةفرعمانلق هلوق) ىل وأن ارقلا ناك عتملا كاذك" الوأ وم

ال(لضفأأدارفالا ةفض-ىأ نعةباو رو هلوق) اضرأةرمأ ا مدقالهف ايدارفالا صنعال هركذام
 ظ عتملان

 | نيباعج هيف نارهاظلاهجوو ك#نلا ماكحا قفا ممهغارف دعاكمريص هنا لمل ديةرقلل عقاو هرقسا
 | هيريش (بنارملابضرت ناباذه هلوق) يحلل عستاهمالا مهب ةرمأ|تالذت ناو علل عق اورفسل اونيكنتلا

 00 تدلرتل الك ذلا قست ريلاوه ىذلا ىترلا سترتلا ىلع لو مثنمدافت_لا بيترتلاناىلا

 دعب قيلمنال (مئاشلاهلامعتسا ىلع ليضفتلا سدلو هلوق) ىوج هب سحامهنب بيترتال هناق

 |ةرمعلاب دارفالا نم لضفأ جئاندازفالا مث ربنلا قلاقاذ هو رطنهمفو هملعدارفالا رضفلئثدارفالا

 |هبلع لضفالاركذ مزاب افاضمالو انرعم نكيملاذا لعفا نا ملدارش عئاشلا هلامعتسا ىلع ناك ىبتنا

 070 حج



 عال (نيكح سمالنم ىلع)
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 هبتكعلاد

 رك ملاذا عرملاوءاملا ىلع درتالثل (ايدها توك ىلع ةماعلا هنمدوصتا]و لو ةيوارىأ (ةدازم | ظ
 ا يقول ى> هلوث) رهن اهعم هحتونو هلوق موهفع حرصت ( حلا اهب ثعل نافدلوة) اهيحاصامعم

 ا اكردأ اذا اذافامرهعريص: الة كادرعك وةينلاد ه,مالاهنمدجولهحوتلا دنع هؤوسا ىداه هب لي نان ن

 |هرهاطق علم لا ىفاذك ءادحالا: نءاهتاسولاك امر ريص ة لا صئاصعخن هود عب هتين تنرتقادقف ||

4] 

 فنصلااملاكرها ناكن اول هالا نع ءرهنلا ف هلقناموف اوفا قل لاك قولا دعاءرجريص:ال هنا |

 نم 4+ ..للابمارحالا همر اهقومل» ىو تاقمملا ىلا ىلدو او ماجا دبا 0 طارتشا مدع ى طم

 ا أهللاو رماها ىدهلوق نمءانثتسا (هعئاا ةندب قالا هلوق) رمكلذدع قومللرثأالو تاقمملا | ْ

 نكمل اذاهنان هرمالا (امرحم ريب الث اسايقلاو هلوق) ملا هون نيحامر رس هناء نال
 ناسحتسالاهحو امرحمريص الة دلادرعكو ةينلادرجمالا هذم دوبل هجول دنع هقوسإ ىده هندي نيد ْ

 نيد عمل اركش بحبو دك صنم هنالاعضو جاك سانم نماكس ءادتبالا نه عو رشم ىدملا اذهنا
 للا ؤعرصنق | امفاوكلذك نارغ ل|ىده نوكي نا تش وةك هل ص اصتخاالمريغو نيكس ءادا
 ىنهبلاهجوتلاو ديلَعَتلا لصحاذاهكاردا لق هنامرريصن امنا ةعتملا ىدهنا معاون آرقلا ف هرك ذأ
 ّ هو ىبابز هيدتعمربغ جئاروشأ لبق عتق ةلانالا يقلي ىتحامرحم نوكالف جئاروشالبقاماو ئاروشأ |
 ةحوتلاو دلقتلانوك ابارتشان ءةعتملا ركز ءانغاهيدتعمريغجلار مئاربخ ىمتقلاناك انور هتلا فلا ظ

 حر4اهءامدالاوهدو ركل اراعشالانال است هيف_ (حلائثباهتمالع ةنديلاراعشا هلوق) جئارهشأ ف |
 ايش نالى ليزا ناكاهقاسناو ىنع ( ام رحم نكي هلوق) ًاهوركمامدالايغبمالعالا سلو قأيساك |

 0 م سل كلذ نم |

 بحأ ديلقتلاو هنس سدلد اثلادمل قو ةحا لل لعفش هناالا اذ د ناكتارامهشتخي ماغإلا 1 ظ
 ةيعرس نع ةيدلارحخن كر باح ثيدح (رقيلاولمالان مندل او هل اود) ن نارقلاىف هركذإ ليلقلا نم :

 لودر دلل (ةصاخلب ا نم ىفاشلال اقو هلوق ( ىالز ندنلان مالا ى ه لهو لاقفةرقملاو لبقف

 برقا ءاك.ف ةمئاثل اى حار نمو هندي رق اعاكف ىلوالا ةءاسلا ف ةعجلا مون حار نم هلا
 ماعلا تنل ومنمدلا عنعال ضاخم هان صصخملا ناءاهريغو هبانعلا ىف تاحأو امهخرماغتل اد قي هنافةرش |[ ا

 ديرأ ثيدحملا ف لاقي نأ تش ىذلاو لاكيمو لي جو هلسرو هكتالمز ةتاوس داك سدا ١ د

 /وةندب رذنولا عفرهظ» فالخلا ارثأو صاخم ادار او ماعلا قالطا ن مدصاأخ ىلا الا نمةدحاولاةندلابأ

 هلاتالحت ةرقلابرذنلاة دهع نع يرضاندجف را أ

 01 د قرم دا مم 81 | 18 1 ل 20
 0 ا

 1 ا

 «(تار هلا بان)#

0 

 و نمساك ىلنارق ل مارحالا ف (امهنرب عم -جاذاةرمجلاو عك 4 نيب نرق هلوق)

 ىوحالاق ةيامءافلارسك لاعق اهن» «هريمل وبجد عني قلنا ودصم ناٍعاو حابصم برضا نمأ مآ

 تنرق ىنعم نال لاخنا نم هبفام ىفذال مهني تعجادائئلانئ هلا تنرق ثالوق ن نءهبادهاىف هلوقوأ ا

 رثك الاال ف اطو ( تاقبملان ماب مرحي ن أ وهوةرمم درفدو وقال ]قا |هتعجال هتلص و ئذلابئثلا|

 عجرب ناب را ”اماملا هرب هلهارجلاو هبف جوأ كلذ هماعىف ء عم وار وشق وا اوتار

 أ لكدارفاىأ (لضف دارفالا ىف كلازاقو هلوقر عتملا بابن حراشلاو ىنأيساك الالح هلهأ نا
 اذهو قلحناو رفسلاو مارحالا هدازدارف ١ الا قنا هل 0 وهل اههخدن عجل ن ملضفأ ةرعلاولانمأ

 | |ههمارحا نال نارقتلا نم ىدنع نضف|ةنفرك ةرعو ةيفوك ه>دمم لوقلو لكل مارحالابالانولاالأ

 ميةالطاو ا ةنال فالح |عش ارعالال دة اكلد لاق هتان يأن زااهدرو هباهم نارقلاوه ناكلدحتاول|

 0 م

 | ل
 ةاق1

 شه انهنوك ىلع ةمالعلا هّنم دوصتملاو

 (ا مز دياقتل ادع (ثعب نافزاده

 (ه-ونمت) هحود :1و ةندسلابكأ |

 (اهقح ىف )ام هركش ريصلا (ال )هدعب

 ةممالا سمث لاق ةندنلا ىأ ]|
 ةيادعلافاتخا طو ملا قف ىدخرمسلا

 هبال ىلع هإ لهذه ىف مرتع هللا ىذر 1

 راداهداقاذا لو ند مهُ:ملاوقا

 اهرثا اى هحوفاذال وق. نم همهنعو أمركم

 ال ١2 تراب عراص

 نمنة.تلانانذخأف امر راصاهقاسو
 امرعراصاهقاسو اكردأ اذاانلقو كلذ

 امر ريص» هناق (هعتملا هدي ىالا)

 ناىلبق مارحالا ىوناذا هجون نيح

 رصد الن أ سايقلاو اناسدتس | هقول

 (اهللج ن اف)اهتو سفاكردي ىحامر# 2
 (اهرعشأوأ) لج اهيدملا س لأ ىأ

 ىدها#ماةئش *. اهمالعا هر دملاراعشا

 رخال ىفاذكة مالعلاوهو راعدلا نم

 دلقوأ ةفشح ىأ دنءةعدب وهو

 ىقريتعت (ندنلاوامرعم 5
 ا ا (رقملاو لءالاز ما عرش عرشلا

 كلام لاقوالوأ لنالا نعزت ءاوس

 لاقور قبلا نه لبالانءزتنا
 هصاخل بالا ن«فاشلا

 (نارقلاا)
 جاذاةرعلاو انسب نردردصم

 عاوأ نومرحناو ”نراق وهو امهندب
 نمد م رحب ناو هو جلاب درغم ةعبرأ كرا ياا تانكي ا ناك ةرقاؤ ا

 اهايقوأ ار !تا ف سفرات ا
 الطقو ةمذتلا  دنعهناسلب جاكو

 هيلقب ىؤتوهناسنلب ا اال

 كا ا تلاد رفمو
 اهليتوأ ا ارهثأق هل .ةوأ تاقمملا

 دقو ةيرلتلا ههنا ةرملاكذ

 هبلقن ىونو هناسل ,رك ذي لأ هم هيلق

 مارحالا ىفامهنيب عمج ناوهو نراقو
 اهل.قوأ لارومشأ ىف ةلمقوأ تاقدملا نم
 ةريلقلا هذعدناسلبةرعلاو حل اركذب
 ةناسابامهز ذيالوا امهدصقبو



 (نمعملا مث نم لوال|ءزحتا) 14

 | قلحلاءاسنلا ىلع سل مالسلا هءاعهلو ةلرصق" نكلو ( قاحتالو هلوقل هب أف هلو رهريغنمةورملاو

 | نوكلى لد زلا ضرع مل نكسل اب زلجرلا ىف ةمعللا نا دل ثماهسأر قأحنالو ريصقتلا الا ىلعاسنا
 | تءاشامرصق:اهنامهضعب رك ذ فالح همفوالمأ لجراك عد راابردقموه ل.هةأرما بناحىفريصقتتل

 ظ والا نباحرمثن ءىوج عد رئابربدقتلا ىف لرلاكأ منا لبقو عب رلابربد#تريغ نم اهسأر عش نع
 ١ (ةم) عب رئاباهتحىف رُدعسال هنا لق اىلافال- هم لجر لاك اهناداعأفريصقتلا ف قاطأو ملا فلاقو

 | نمو زبالو ةضفالو اسهذالو اريح سالال لئاسوفالا ماكمحالا عبجف ةأرلاك لكشملا نخل
 ا الوابتدالو لع قلع قالطو قدع عقبالوةأر ماب ولختالو هفذقس دحالوءاسنلا فىدصوى فقالو ل>ر

 مدعاولاءمسرنال قلحت لب لاف رصقبالهناكلذ ىلا ضن ناىتش وداسشا ةأرما لك هلو تلد و هدي
 ىنام الو تاق ىوج لكشملا ئنؤلاىفىتتالةلءااهذهو ةمعللا قلك ةلثم هنوكمةأرملاف قلحلا || كنور 0 00

 لجربالو أ رمايولضضالو نيستلا نع ةءلالمنرسشلا فاك لاقولو روصقلانمةأرمابولذعالو هاشالالوق هين تعمر قاد

 نافل-جر نهب ةزبالو هلوق ف لجر نم فذح ىلوالا اذكوىلوأ ناكل هنئونأو هيروكذ لا ة>ال م 2
 | جوزلاوأ هتمأ تتح !وملاقلعاذاام هيدارملا نأ هاظلا تلق ا قالطو ىتدععمدالو هلوق نمدارملاام تلق 0

 هيلع قلعملان اك اذا اذكو قاطنالو قتهتال ]اك ثم ئن تدلوةىثنالا اهتدالو ىلا عهتحوزقالط
 تحن لخ ديالو هاوقامأو عوةولا ىف ثالف ةدالولا قاطم ىلءاهقالطوأ اهتررس قلعولامأ 1 ذلاةدالو

 | قةءالا اك شم ىننح كلذترع ىهف اهكحاامأ أر ما لك كوم ا لاقاذا هتروص لوقنفةأر مالكه لوو 1
 نزتاذهنالةيانبلانعىوجالسغنوكين االانارفعز وأ سرو غوبصملاربغ( ط.خملا سلو هلوق)

 ارتةتوردملا ةلرغدو مرعب الارفاستالا مئاداربو مارحالا ىف كلذ ن ءةعونمم ىهو عاجلا ىعاود نموهو

 /صخعال مرحئاررغسلا طارتسشا ناب رحم اف باحأو سافنلاو ض.حارذعب ردقلا مانأ ن عةرانزلا فاوط
 مران الاقي نأ ىلوالاو ربنلا لاق هيف هفلاكتل سافنلاو ض.حلا ف لج رلاعمامل كا رع ثاالو يا

 1 : : : هيد <
 ل؛لاحرلاةسامم نم ةعونماهال ماحزلا ىف رحت برقئالاجنادازب اذكو ىوج لمأ:هءفو رماسم فرع 0 الار 3
 ةبطغتل نهمديأ ىف ناوسنلاهسلتْئئزاغقلاو نيزاسفقلا سلتو لاقةياقنلانءىوجدمعب نمهلبقتست نر نادل 9
 ثدح ىأ خلا ماحزلا ف رحاب رقت الابنا دار انكو هإوةنمدارملانا م-ءاو نا اسال نكلا ةقرعو 17
 عشا ف قرفالفاهريغ ءاذيانالا كلذاونكءالن اكن ايالاو ريغلاءا ذي ان ودب ماحْلا عم هل ىقتاسهنكم »ب

 | دوصق!انالة للا ماقمموقءامل ناب (خلا عوطت ةنديداق نمو هلوق) ةأرملاولجرلا نيد د منمح

 ةلثسملاق-نررخأتلا ضد لاق مثمو رى دهلاد 15: لءاحو هو ةوعدال ةياحالاراهظاة.أتلا نم
 رما.كلذناك نانسرماوراص مهد>ااهدلقؤ ةنديفةعاج كرتشا اذاو رهن مارحالا ل وأ قرت ذتنا

 أ[ ىناثلا ىلعورصق نمو قباسمارحا فو أ مرح ا ىف هلق (ديصءازجوأ هلوق) يلد زاهعماوراسوة مقبلا

 روصقلا نمرهنلانءءانمدقاماذهىلءربوهةلامصق ىف (حلا اد.صمر<لتقناهلوق) رجع دة

 جارتاعش نمد.اقتلا ناللوقلا, نوكرإك لفلان وكم دق ةراحالاراهظا نال (ةكمملا اهقاسو هلوق)

 مزلل هرامرحم ناكولهنال قس مو هدلقاذاام فالذةسا:لاك امرهم نوك, ءدنلانلصتا اذافةمسلتلاك

 فاضل ىلعافطعرجلاو لودفملا لعافطعبصنلا هفزو < (هوخنو هلوة) ليز عوفدموهو رحلا
 | عطق نم ل لاتمام ىعاماوعوطتىلاةندبةفاضا, جراشل يلع حرش ذلاناملا ىلع اذهو ل وعقل

 | كلذكس يلو اركشألءاز-نارقلاوأ ةعتملاىده نو كنا ىضتق. هملعهفطعنال ءاز لل فاضال اددصلا ا ىلع فطع هرج زوحالو بصنلا هوو ىفنيهة.فزيسغلا ىلعمدس هرامو عوطت بصنو ةفاضالا نعةندب
 ٍ نوكمالاهنمدحاودقفولهنادافان اداراو هج .وقو داق هوك ةلٌئس اد 5 (لا ئاديرباهعم هوو هوق)
 اراصةكمىلا ادصاقابدهاوقاسوأو مر حربص» المارحالا ةمنربخب ةنديدلقولهنا نم ىنادعدسالا نا ةامرت

 |ةورعوأ هلوق) حفلا نع رهن هيلع لوددالف بتكلاةماءل فللخخ ونزول مارحالا ىون قول ارح
 تي تت يييسيييينس

 1 ل ال ا م سس لع يسجل م ١ جم

 ةدارع



 وه (نك.-.هال؛هىلع)

 | ةماالمش هو ودم ىلع هنالقث اي هلع ىلا ةبانج مك- 5 .رأ لو ىلا نيا حرمت نع ىو ب تئاثلاال !هلعأ
 ذاالناحاضلا لاقالوأأ هنعز علادنعةلالدانذا نوكت لد هقفأ ارملانا ىلءءاني ( مصب الالاقو لو

 مهنم لك ةراعتسا ةقذ لادقعنال معن مامالاىل اقو مارحالا ىلا ىَدعتت :الفرغالرفلارومالدارتااهقفارملا
 (مانوأ يلح أذا هون) رماه. هأوهذام ارحالا الار غسل اذ يدوصقللا سدلو هرفسقف هزعزمج اعف

 ضدنا ن اىلاريث هوو ءاسغالاب دسقتلا نا لصاحل او 0100 ءاغالاكهتعلا نا مّدقتو
 ةأرملا ض.-ىلاقثدحىدنجرعلا ن ءىوجلا حرص هيو فاوطلا الا لاسعأ نم اًميش عنمبال ساسفنلاو
 عسج دبمشتو مرتو لستغت مرت نا لبق تضاحاذاف فاوطلال ملا لاعأ نماثرش نعال سافناذكو
 رذعب هنالرم أتلا اذ مباوملعئيثالوةراب زال تفاطرمغل امايأه عب ت > هينا ةيرط .: الاهم الا كسانملا
 ىتحرفنت نا 6 سلف تنمااب فولطت : نا ىل .ةرحتلا مون تضاحة ناخما فو ىناكلا ىف اذكف اوطابس ماعو

 فاوطارملع سلو رفنتن اسفزاحتفاطدقو سعثلاتلازامد_عب تضاحاذاو تيبلا,فوطتورهطت
 نكمأ ناداعف صقان هن كلل هم عقيواندن عرب ةعمسنحلاو ضئاسحلا فاوامرمع ا ىفو ردصلا
 ةيلال شلك ذامغاوهقالط عسب" امتالاكموناا نان م قسامناهلعاو هنا مدام لعف دعبل ناو

 حانوهو هراعصأ هلمفس هتعريش مانو ةعوهوالوجالا فاو طلا عييطتساالاضي رمناول لكل انع

 ا هرمأوأو هز ال هءمه رمأت نارمذ خنمهياوفاطاذاممناد# ن ءةعاعمنبا ىور هتاوفاطف

 لاقت ىبتا هأزحا هباوفاطو مانف دو هناو وجوتوأ ف اوطلاهراولحخد نا كل ذكومأزحا هراوفاطو كلذ دعب
 8 ةرمعلا ف اوطد: :ءريغب الوهم هيف ط ناو هيلع ىف ماا فال هنم نذالا خرم طرتشي محاسنلا نار عطو

 قعءاغالاكهتعلا نا دمفب هتءريغ نم مانو هلوقب لاكلاهسقتف تلق برت مدلاوأداعالا بجوةرانزلا
 لهأ عاجاهدارأ (اعاج ا مص: هلوق) ىلوالاب ن ونحنا ىنف هوتعملا فنذالا ا ريش ملا ذاو نذالااطارغشا مدع
 1 هج :|ةكالا دنعهزارح م دعنمةياغلان ءىلشلا هلقنام قاسالق هنيه

 هنوكا طرتش ال نكل ارهتلا فرص هيوهرفس ىف هقفار نم ق فر ايدارملان اىف رهاظمد (جا ريغ مرحأ

 رهاظ فالحخ ناك ناو قفار نم صوص رف رلاهداربال نا ىلوالاواكرت_ثمدازلا نوكي نارفسلا نفر

 صيصتقلا ىلع مقرر لام ب اطخملا موممل لكشملا ث لا 0 رلاك ةأرملاو هلوق ) ىجب .زلاو حراشلا مالك ٠

 9 ال اك ارفشكتل نار لاقل (اههجو ف ذكن| نار موت ١ ره لملد

 تك هركذامتا لاقي الهدي فال البوطت هوك ناك هحولا ف شكى لحرلافلاختال
 اى ةروع هنالوانس وراملاهسأ 6 :ًارماف شكمالا هاو ميت ر يغوهوءانثتسالا هجو ىلع هركدامناهنال فرعامل

 ىلع لع مت نا بحتسواههجو فأر 1 اما مازحا مال_سلا هلع هلوق هءدارأو ىلب لا ف

 هناىلعةلئملا تادو هةوف لد سو هجولا ىل_ععضوت هم قا اداوعأ كلذل اولعجدقو همفاكتوامشاهسأر
 ىوونلالوق نماذخأ ف ثكتال نإ! !ىتشش هنا نمرحبلا نمو بناحالا ىلعاوهح و بشك انا لحال
 اذو ىنو ىرصب فرصأ نا يفر مافةأدف لإ اراظن نعملسو هم ءاع هلا ىلص هللا لو بر تلأهلوق ىف“ العلل الاق

 رمهملا ضغلاحرت را ىلع بو ةنسكاذاس اواهقب رطىق اهههجو رت ناةأر ًارملا ىلع بحال هنا ىلع ةخ

 مدع نمره ىفهركذام لوق أور همهذمءامعدارملا لب عونم عاجاالا لقن هرهاظذا عرش ضرغلالا ||
 ةيادهلا نعىدنجرملاو لالا هركاذام قفاو بوحولا نمرهملا قامو هيرمهظلا ىفام قفاوب بوجولا ]

 | عاجال(ارهج ىلتالوهلوق)طوحالاو *.بوجراهلرقلاو نالوا فاتعيلت انااا
 رصتق | هياعوةروعهنا نم لشامو رهنلا ىف لاقىيل» زةنتفلاىلاىّدْؤدو أةروعا وص نإل كلذ ىلءءالعلا

 اهنمداطال هنالوةروعلارتس لذ هيال نيل.ملا نيد ى-.فالو (لمرتالو هلوق) فدعضف قيعلا

 ىسالوهلوش دار راو عيطضتالا# :|ىلا ءاستادم الك ىو ىبليز بارد ةمناصريغ تين, نالدلجناراهظ
 |ةصلا نيب يسلاام امأو ل.اعتلا نمىجانزلا هرك ذام ريم هيلاو تلق رهننيلم لانمي هلوق لملدن لو رهتالىأ
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 ١ 'ِ فاوطلا ىلع فةوّءاسنلا لح نالهجو نود هجو نمامر<م ناك الن كسل قلحا لل امدع هن قوت

 هجوو مودقتلا فاوط ىنادلا قرفلا لعدرب نكل ىجابزنعيمشل اءاللعنيدعتلا نودةمنلا لصأ هلانطرتنا
 ذه لش ناف السأ ةيدلا هل طرتشنالن اه-ءاسقف لاك: نا لق ا لاعف أ ن مه. قف: ئث ل وأ هنادو رولا
 الاعماضي أ هفاوط نع لماحلا ا زحا لولا لجو )و ص ثلالماح فاطول هنا نمرونلا نع قيسامىئانب
 ىقهنحرممالصأ فاوطال ةدنلا طارتشا مدع لولا ىلع ىنتمب قدسام تلق طرتشت ال فاوطلا ةسنأب

 لأ هل طرتش فاوطلا نأ. لوقلا ىلع ىنتسانهامو فاوطلاو فوقولا نيب قرغال ةحاحالف هءلعوربملا
 قدس كت جاولا نعمازحاعوط”ردصلا ف اسوأ ىتح هدف فالح الام نيسعتلا ةين طارتشا مدعامأ ةسنلا
 هناعماهب لفنتلا ميت ةلةسمةدابعةالصلا ىفةءارقلا نا نع نمةرفلادحأ ىلعربنلا ف هدروأ اماماو
 سدلواجب رذذا| مصل إةةسمةداعتناكولذا لسريغ ىهتناتاوح هنعىلرهظ لو لاق ة.كااف طرتشسال

 اهئاياللعم مصاالاهب رذنلا نا نم فاككتعالا با, ىف ىناتسهقلا رك ذاعنيهاش عشلا همقعتاذهلو كلذك
 قءدرو رفسلا ف هقفار نم مف هةلطأ (هقمفر هنع لهأولو هلوق) ىبتتناا,ن.علالةالصال اعمت تضرف
 ا هنأب للعم اقلطمهنع :رغلالالهازاو> لكلا نعل نام ىلعحا ارانال رهن هصوصخم ل و الا ال ةإ فاعلا

 نمامهوأ ةحوأةر م هنع مرحأ اذا لماثفنصملا مالكن ا! عاوةدالولا ناب نهال ةفاعالا بان نم

 ىتدذن لعب نافمددصقب معلا نمّيال هنادغي فلا رهاظ ربلا نومرالورحجلا ف لاق ةكم نموأ تاقمملا
 نمةكملوخد نانظلا ىلع بلغنأ, لا تفو قاض نانلاوأ ةرمتلاباما لب امهب مارحالا هل زوحالنا
 نوكماغاةناعالا نالةرلا.هةنسلاءانثا ىفاولحتد نأب الاو هنم ار مارحالا نيعتالُم فوقولاةلءل تامقملا
 هنعىون نالالهالا ىنعمو مصنال نا لل تقولاو ةرمجلاب مرحأول هنا ىتذمف ذه ىلعو» ريغال عقام
 انعم س داو هسفننعمركن اهل نا لما لي هملا قمفرلا مازحا لا ةدنال كا ذيامرحم هملع ىتلاريصمف ىلد و
 ' [ رهساولاهف ىضاتحخاو مارحالا نيعهناال مارحالا تاروطحم ضعب نعفك [ذهنالرازالا دلي هدر نا
 ىعسلاو فاوطلا نم دهاشملا هاودبمش ناّدد الو اةقفرلاءاداب ىئتكن لهل اعفالا تقو ىلا هماع ىمغم
 مثوه مرحأولاما هنع اوءرحااذا اسعد.قم فالخل او طقف ىلوأ كلذ اسمناو لوالا عصالاو نالوق فوتولاو
 |تقمسدتو لعاةلاوههنالا«.جانباهصأ دنع هأزا كسانملاههفمط اذاقهباو دهش نانمعت هلع تأ
 مونلاو ةءنلا قل هثزح لعفنامىرديالاهاسلاعفال اىَدأ مئاهئادتباف ةالصلا ىون نكوهف ةدنلا
 رألرهنلاةرانع صنو كلذكتونجلا نا ىطعب ربنلا ىفهنع ل قنام ىلع لكلا مالكرهاظوءاسغالاكه تعلاو

 جفا ف هتبأر مال مأ مالسالا ةح هنع طقستو عصن لهده انثملا هر دومثو هقبفرو  هباو هذع مرحاف نجولام
 ثكف كلذك هناوفقوو كسانملا هراهتأ هرىضقف هتع هراصأ مث عختوهو مرحأ دهم نع ىتتنملا رعلقت

 هنعمرحاف نحولامرأ /هلوقو ىبتنازاوحل ىلا وداسعراذهو ها مالسالا ةح نعل ذمأزجا قافأ مثنينس
 | نيب كلا ىف قرفالف انش رك ذك فاكم ذنح هنال | ةيشبوداب لهأ عمجورشدعب نج ىأ حلا هملو
 ىامنا ملعب هنمو كلذ ىلع لدي هقشر هنع ل هأوو فنصملا لوقوهدعبوأ مارحالا لبق نونحا هءيصن نأ

 همارحا لمةهتعلا هراصأول ىتح ىقافتاخلا هتعلا هراصأ مث يحتو هو مرحا هلوقيهددبسقت نم دهم نعى تنملا
 قرص هلع فاوط نعدأز-| لولا لجد_هقيملاذا لما انا نم قسسامنا لعاوكل ذككحلا ناك
 ىلععانب هيلع ىلا لمح لا ذاامفاض, ًأدحاو فاوطد قل لهرظناو اعما رنعدحاو فاوطنءافتك١ الا
 مرحا ىنعب ةياردلا جارعم ىف لاق (هرمأر يغب هلوق) هرأ ملال مأ الو هب ف اطولاكةةفرلاءاداب ىتك هنأ. لوقلا
 نا هللا ةروصو طوسملا ىف اذ كدحاو مد هملع حا امص للقول يح ةيامن قمفرلا نعوةلاسأ هسفن نع

 بالا مازحا هنعمهمارحاراصو نامازحالا ل ادّءوامرعوهراص تاروطتحم اونو ءادرلااوسلاذاءأةئرلا
 مهرمأولاكهترا.عك«اقذرلاةرانعا كف هنباةراسعك لاسعفالا ىف هنرانعناثمح رم هلريغص نبا نع
 يهل اوه ةراسينلا مارحاب مرح نالدخ وءازس قدفرلا ىلع بجي همارحا رات عانءازحلا مهمزادالف احاسصفا
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 هنإع !



 ع (ن كح هال: هىلع)

 ةكماةللافكاز ىلءردق نمامأو همارت او هعظعتو هريةونو تدمل | ى<*افولا ىل_عردق«مل نذل

 الاةواقلطم ةها ركل, مامالا وح ىللقلا نمقأ اذ بفصتلا ناك اس ناكل عاججالاب زوفلاوهذئتسحأ
 !تايودنملا لضفأ مالسلا هبلعهريقةرانز (لمكت) راصتخاب ىوتنا ىوتفلا هيلعو ةمه ما بةرواسجما
 , اهملعهمّدقاضرف ا ناكن ا مثىتعافش هل تمجو ىريقراز نم مالسلا هبلعهلوقل بجاولا نم ةسرق |

 ارهئاضي أ دهمملاةرايز ىوني ليقو ماللاهيلعوريقةر انزل ةيدلادب رحت ةرانزلا ىف ىلوالاوريختنالا
 اصوصختارازملاو دهاشملا قف دقرغلا عمق عيقبلاى لا جرنامالسلاهيلعهترايزدع بحتسو
 دهم هاباو نيدياعلا نيزو ىلء نين سم اهعما فو سابعلاة بق عقلا ىف روزبوةزج ءادهشلا سرق ْ

 ةعاجو مالسلاوةالصلا هملع ىنلا نبا يهاربا ةمقو نام عنينمّوملارممأ ةمقو قداصلارفعج هنباو رقابلا
 دققملاب ةمط أف ده مى ىلصن ونيسبأتلاو ةراعصلا نهريثكو ةمفص هّعو مالسلاهماع ىنلا باو وأ نزح

 رادكلءمالسرادلا ىقعمنف جري صاع مملعمالسلوقبو سلا موودحأءادومشر و زننا بحت وأ
 رسمى نأ, نابدتس و صالخالاةروسو ىدركلا ةيآ أرق و نوةحال مي, هللاءاش نااناو نمنمؤم موق |

 ميرفمابو ني غتسملا ث ايغادو نيحخرصت ملاعب مصاب وعديو مالسلا هلع هنعدروا ذك ت يسلا موب ءابق

 كلوسر نعت فشك كى زحو ىركف شك ١ او هل اودجم ىلع لص رطضملاةوعد ببحمابو نيد وركملا برك ١
 رامتخالا ىاذكنيجا ارام-رأاب ناسحالا عادات فورعملا ريثكاب نانمان نانحان ماقلملا اذهىهدوكو هنأ
 ىتشلئاسىفلصف)< 2 حاملا فاك ةنيدملارةربقمدقرغلاعسقبو رصم نيغلاب دقرغلاوأ
 هنال(مودقلا فاوط هنعطقسءلوق) ىوج باكل اذه ىقدبادود هلت امدلمف (حتالاعفايقلعتتا
 '* || ران زلا فاو نالو هنس هحولا كل ذرمغ ىلع هينامتالا نوكيالف لاعفا هءلع بتركب هج و ىلع عرش أ

 رهظلا لبق عدرالاب ضقت هنالف لّوالاامأر ظن امهنم لك ىنو دحح. لا ة.حت نع ىنغب ضرفلاك ه نع ىنغن |
 : || عونموهو كلذ ىف هيلع ةهاركال هناءاضتقمنالف ىناثلا|مأو هفعض ىنذعال ب>اولا ةوق اهنا باوجلاوأ

 عم ضرفلااملءبترتءل تعرمثاهئارهظاا لق عد رالابضةنلا هوو رهن هءلع مدالرعن: يسموه لب |

 هرك ذامدرسالف ه.باطخلا هون مدع هم للك ىت طوقسلااىدارملا مثاهتمنس طقست الاهل مق ضرفلا ىلصول هنأ |
 ىنم نال قال ك ىلوأ ةفرعب فقوو ةكم لخ دي نم مودقلل فطب لو هلدأ ةرامعو لاق ثدحربنلا ىف
 مودقلا فاوامملانالكلد سدأو اهتالا, باطلا قمس ىعدتس طوق #ابريمعتلا نأو هدد ولوالا |

 الكل ذك ن اكول ذااميسمريصم هنا ن « قس امهم ءركس نكل هتسحت هنوكلد_هسملا ل وحد ىلع قوت |
 مدعب رعشت فن: هملاةرامعن ا هيولوالا هو نا عضوم ف ىومنادبسلا ط2 ترم ةءاسالا ب>وّتسا
 هحو نارك ذاض,أ هطذعرخ[عضومىفو ىستن ا ىفاولا راع فالح طوقسل مربع ثمح كلذةهاركا

 نال مودقلا فاواع دمق ىبتن امزال سل مودقلا فاوطو م زالوهاعف نوكمامنا طوقسلا نا ةبولوالا
 ىقأ.-اك اضأ اهُؤاضقواهضذرل مد همزامف هترعلاضفار رمص» هنافةفرعف قو وةكم لخدي ملاذا نراقلا |
 ءاهةفلا قالطاذنعلمئاوهو نامزلا نهري سلاوهو (ة.نامز ةعاس ةفرعب فقو نمو هلوق) نارقلاخآ ىف

 ولخضال عسر مسلا ىلا نالاعرسداهب رمولا ا ىلهاش هقالطاو ردبلا نعةملالسن رش نيمصتملا دنع ةعاسلاالا
 هلوق نعل دع(هحمدقف هلوق) ةفرع مو ىأ (اهمو»ن مل اوزلانمبامىأ هلوق) رهن فوتو ليلق نع
 هيلعدزا مصدقو هحمدقفرا موا لل نمةءاسةفرع فقو نه مالسلا هءلع هلوقتءادتوأ صدق ٍْ

 هرارقسانالداسغلا ن«نمالا ماقتلامدارملاو هلوقب هرخ آو تدولا لوأ هلعفب نعف لاوزلا دعب فقو مالسلا |
 ماعلا دارت نازوصوربمةرانزلا فاوطوهو ىناثلا نكرلا هيلع دقو مددكرتب بح بجاوبورغلاىلا |

 ىلشلانبانع ىوجءاسف:وأ اضتاحوأ انجوأ اندحموأ ناركسوأ انون<وأ (الهاحولو هلوة) هنمسرقلا
 هوب فوقولانالوةنوأ هب لفتتالا ط فوةلقتمةداسعب سدل فوتولان ال (هيلع ىمغموأ هلوق) |
 هناق فاوطلا فال_< 2 اهرديدحت نءمارحالا ىأ دقنعل اداع همنلاتنغاف مارحالا لالخ ىف |

 ل 1

 0022 سس ست



 (نمعملا تف نم لوالاءزحلا) 3

 |[ صناا الو انتسف متلزنعءاسفنلاو صال ا.ةانكتسم ضئاحاو قرافملا نأش نم عمبدوتلا نال ملعب

 ىللافواس ناىلابحأ ىناثلالاقدقو بدني لب بدكالذ و رع
 ىنع ليلعتلا اذه ىوجالاقرهن مهتح قدوحوم ىن 5 اذ هولا لاعفا مخ عضو هنال اردصلا فاوط

 نوال عوج راردصلا نا نع مدقتامىانس جلا لاعفا فم ضورذطلا ف اواه نا نءربتا اق 2

 ةدارادسعب ىاطولف اهلصأ نكي ن كلك رغلالاطو اي راه فاطؤلف طرش فاوطلل ةدنلاخىبتنا
 هلوةوردضرغفلان ءمقورتلا مانأ عوطت#ل اذن فاط ومردصلاع نو هأزجأ عوطتتل اىوورفسللا

 فاطول ىتح ةنيعمةيناهل طرتشد الن ارم هيلا عةم لالئرمشلا قاممندح أر فسلا:دارادعد

 دعب هيأ اذاهيدادتعالامهوبهرديسقتلا ن اههجوو ردصلا نع هأزحأ عوطتلا ىونو رفنلا لحامدعب
 ىلع همزعدعب ناك اذا هيدا دتعالا م دعمهوباذكو كل ذك سهلو رفساا ىلع همز ع .قولو رفنلا لحام
 لاقب نان نكمباوحلا نال باوصلا هنا قلو نسج انطق ايف اواكللا فك ند :اورفنلا لك نا ليةرفسلا
 هلوق) رفنلا لحن !ت قو بلاغلا ف نوكماسغاةد :رفسلا ىلع مزعلا نال لب اب زارتحا س لكلزرهدسقت
 ةماقالا ىون نمو مهتلزنكم بمال تاقمملا نو دام لهأ مهب قل هولإكلا نياةرامع (اتاقمملاءارو نمو

 املهناللوالار هنلا ل>امدعب هماقالا ىوناذاام فال ةكحجم لدأ نمراص هنال لوالارفنلا لق

 مويلا ندكمىلاعوجراالوالارفنلاب 2 طقس الو ع ا

 لهأ نمارقعه ناكر نمو هلوت) قبرشتلا مايأرت[ىنازملا عوج رلاىنادلارقنلابو رحفلا مانأ نمثلاللا
 فاو بقع نيةعكر رىل_ك ولاقىايز ردصلا فاوطاذكف مودقلا ف اطال سدل هنال (قاف'الا
 هكر 00 ا اوال ذهن لمرتالوةورملاو افصاا نيب ىيسالو ردصلا

 ىعكحرن قرفالو ءاثناكمىأ قامهلصب ل .ةو مد هيلع لسق هلزنم ىلا عم ا

 00 دخاو (ملا مرمر ءام: نمبر ع هلوق) مومالك ن ملعب : أم ىل هريعو ضرفلاف او ط

 .هدعنأم ىلع مزمز نم برشلا فنصملا سدقتف ذنمحو ىليز ىفاثلا عصالاو مزمزب وأ مزئللاءأدسب

 لل نايس م فالاتعس برشلاب قولو هلوق نمحراشلام الكف ىأس املافالخ هل<ىف

 هبمسعو تنبلا ىلارطتيو ةرم لك هرصن عفربو تارع سفنتب و علضت» .وةلقلالمقتسم برش وهسفنب
 عوجرالو ةدعلا لِ بةثالو هسقنبءاقتسالارك ذي حلات فتصل( تاربتلا قر 3ك لف رهه>وو 01

 ناثدح ام,مفءاف ثيشتلاو مارعلال امأو مالسلا هلع هلعف ن مكلذد ن مى تدم هنا لمقال ىرقهقلا

 0 :اهةمعم :مزناىد_نجربلان ءىوجاديسلا لقت (ةق#“ت) ىدنفأ حوراثكألا علضتلاو نافع
 ع تدعباعصأ نورمشعو عدرأ ى م كالا رات رار ارت درت

 جارسلا نع مصودجأ هه كو كلامو فاشل لاق هدو هركمال مز زءاعلاستءالاوؤضوّلامش ى:ا|هئام
 ءاباالشناالا لفي ن 51 رشثلاردصلا ل_غ هيهنالرثوكلا نم لضفأ مزمزءامىلاق هنا ىب.ةلملا

 مظعرمأ هعفشتس هالوم نوب قلعتااك ةعاش (را اال ا ثدشتو هلو ) ىل اننا رمش ن ءىوج

 كسأر ىلع كيدي عضالاواحلانت ثم ةميرق تناكن ا فيرشثلا تدبلا راسا ىأ رات الامور ىوج
 هده دعي برشلابى أولو هلوق ) ىلعت ىأ ةيلمملا:أملات اب ثددناو رهن نمدتءاقرادجلا ىلع نبّطو سم

 .دضفاملو نانا تاوةتلاريتتدموى وشمالا حرش نهو (ملا ىلوأ ناكل ءاسشالا

 هلوقإ لاكلانبان نءىئوجما ارملا فالح ىلع مالكلا رشد ةف هئام نم برشدف مزمز ىأ» ةكلارادح

 مامالادنءةكعةرواح ا ركن (هتاخ) ىوجو الاب عمو فطعلانال (بيكرتلا اذه ن نممهفب .الوهو

 ىلءاضاا ةدنع رك ناخذ ةئيدملاةر راما كح خلنا :دوافءاضتتابب تاثرسلا نال امن افالخ

 لكلا لوقو لالحالاو ريقوتلا نجا اون لالعخالاىلا ىذفملا بدالاةلقو ةمااسلا فول كلا هركذام
 دارفالا عمم ةرواحما ةهارك ة فضح ىأ ا ها امىلاريش م
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 (نمعملا تف نم لوالا ءزجا) 1

 نمهمدقامىل دري ءاسعاموفدىلا لا لصفالاو لضافلان يب ريما هلوقبراشأو ربت ومدن نأ
 ثكلا نوك.فيكف ةحادالاو امهتديداواسملا ىضتتدامهنع مثالا ىقن ناوهو لضفا تكل اوهو ل قالا نا
 متراطفالاو موصلا نيب ريخغ حاصلا ن اى :رثالاةاوا لا ىضتتقي ريخلاناماست مدعب هءاوج و لضفأ

 رشع ىاشلاو رشع ىداح ادن الا ىف نيموملا نمدارملاو لضفأرطغلافالاو هبرضتس لنا لضفأ موصلا
 اذههيلع ثاالف قد رشتلامابأ نمىناثلا موملا فئالثلا راحلا ىيرامدعن رفن نم ىنعب حنا ىذ نم
 اعيجامبب قلعت قتانملهلوقو ةباغقن رثتلا مانا رخآوهو ثلاثلا موملا قىفاثلارفنلاو لوالارغنلاوه

 لأ ىوقتلااذنالقتملاصامناو قتملاباحمالجالرخأت لاو لتتم نع مثالا نو ريسختلا كلذىأ
 ىلاعت هللادننع ةقيقحلا ىلع باح اوه هنالداوس نم نود عفتنملاوههنال هس ربام لكن مزرت-ع رذح

 ىرلاتقولودل (رفتتناكل لحال رعفلاعاطاذافهلوق) برض باينم رفا رفنو ىلالج
 فرغن هنا هاظلا هجو لللا فالهبلع ئاالق نيموب ىف لهن نةىلاعت هلوقب مويلا ف جنارفنلان ال | مهبل. ةفيتحى أن عةياوروهو (خا رفنلاكلل ال ثلاثلا ويلان مسعشلاتيرغاذا ىفاشلا لاقو هلوق) | كور

 هلوق) ىلا زمهريغو ةكملهأ نم سانلا عج ةص+رلاواهموع ىلعتي“ الانا يكلاو ةياغلا لاق
 هسفه ص+خراماو مايالارثاساراشعا (الامهدنعو هدنع مصل اوزلا لبق عدارلا موملا ف تءمرولو

 فيفتتلارثا رهظا ل هنالو سابعنب ان ع ىورم هبه ذمو مادالارئاس قتل ارفنلابص+خرتنإ نافرغنلا ف( ور .”(لاوزر مهمل ى. . لا
 َّس رثتلا مانأن مىفاثلاو لوالا مولا فالخىلو أ اهلكت اقوالا فهزاو> رهظ نالف كرتلا ق- ىقهمف / 0 ا
 ىلايزهعدق: زوحالاذكفامبمف هكر تزول هنال ةباورلا نمروهمشملا ف لاوزل ادعدالاامبسفرزوحت ال ثدح 00 كوني 75 دامو لو
 (اكارالاوايسئام مرافدلوق) ىنيعةنالثلا مايالا ف ىطسولاو ىلوالك (لا ىر.دعب ىرلكوهلوق) || ( نر. 4 ري ار هيزتتلا هبداربن | ىت.شب هلوق ىلع هلق هتهاركنم طمما امو لااوزلا دع: ىعرلا ةيلْضَفَأف مالك الو ١ طارت 1 مرج اسم
 هرج ىرب ناكهنا ريع نبا نعو كلذ ىل ل دناك ارةمقعلاةرج ير مالسلاوةالصلاه.اعهنا نمدرو منال ا 3
 ىلي ز كلذ لعفي ناك السا اوةالصلا هيلع هنامهربخو ايشام كلذرتاسو امكحاررءغلا موب ةيقعلا | 4 20 دك 3
 ىتعي ل والاو فلا ىف هحرو عضماوتل او عرضتلا ىلا بر قأ هءالانن مز ىف شام ىرلا لضفالا موضع لاقو يا تاو 1
 نيا حان رفأ نيءاطعةذ مالت ربك ا نموهو حارجا نبا رك ذدق هنا ف سون ىأن عىو رم لبصفتلا 0 هاك كنزي لن

 ميهاراان لاق ىف رالف قافأف هءاع ىغأ دق وفسوب ىلأ لع تل دل هنا كسانملاراملاع ناكو سامع 1 0 ١ ير
 اكاراهيمربتلقفتأطخالاقفا.شامارصرنتلةفايشاموأ اك ارجاس<ااهصري راحل رف لوقتام|| هه طب 00
 | نكلىلب زهللا هجر فسووبا ىضق ىل لية فهرادق سانلا ءاكب تعمسف هدنع نم تجر فن اركحار تايروز 33 آهيمرب ىر دعب سدل ىرلكو امام اهرب ىيروذعب ىر لك لاقمامالالوقياخ تلق تأطخأ ل اقف كله« 7 0

 ةيطرع نم تيت هوك خارصلا تعمم ىتح رادلاباىلاتنتأ اف هدنع نمتمقفلكالاةىذلا

 | لاني تح مولعلابهلاغتشا فاصد رح نوك نانا نالل ىف ىاقتالا لاو ةلاحم هذه لثمىف ملعلا ىلع

 لاقو ىك هبوم ضرم ىف هناهمقانم نمو دلل اىلادهملانملصتل|تقو لبق ذو. فسوب وبألانام

 ىذلاهمدخر ةغيل#لانمبةبوستلا تكرت ةثداحىفالا نيمصخملا نيب ةبوستلا تكرتام ىفا عت تنامهللا
 مايالافةريخالاةرجاو ةرقعلاةرمعك (ىرددعب نكي )ناو ىأ هلوق) ةفيلخملا ىلع تدضق كل ذ عمو
 |فلاختهباو راهذه ابكحااراواكراما ىر ماللاوةالصلا هيلع هبا ىوردقف هلوق) ىدعهثالثلا

 هبلعهنعتباشلار هنلا ف نكل تفلتءادق مالسلاوةالصلا ه.لعهذ-ةباورلافىلي زنا نعدانمدقام
 نوكبلهلوت) تاوجناو لاؤسلا نم جراشلاءرك دامه دن .-واك ار ىراوهاغا مالسلاوةالصلا

 نمتماخلا نعربنلا فام ىلءاما فسوب نأ هه ذم ةبسنلار هيلا جاتا غاب اوجتااذه (خحلا سانالر هظا

 (كلقن مّدقننا» رو هلوق) هلصأ نم للاولاد هربالو هملا ةجاحالق دهتو مأمال ادن ءاقلطم لضف اك اردنا

 نال
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 أ (نكمالنملع) 0
 مدمسم» مدس

 | مددمزل عجرزاف ةكعمادام هتداعاتمجو هعمتال_دلازوال ردق هنمغشكنادقو فاطولف |
 فو لب فاوطلاب ص خي ىنعملاب:هعنع ةساعنلا نا قرفلاو طةفورك ةعنامةساحتهملعو فاطولد ||

  هنم نكرلا نارمدقو ه.فا هقن ثرواق نان رعلا فاوط نع ىبتلا لبلدي ف دكلا فالخدجحمملا ثيولتأ
 حرصو رهنلا ىف هلوق رهاظو ىبلي ز مدلا بربي بجاو ةعب رالا ىلع دازامو رهن مالا فةعيرأأ]

 دل (ىسو لمرالب هلوق) هيزنت ةهاركساهن | ةعنامة سان هلءو فاطول أ ىسم هزار ىنادجتسالا

 ةورملاافصل|نيبامدارأ (ةورملاو اه هلا نيب ىىسلاو لمرلا,تأن ل ناو هلوق) عرش امومفراركتلا ||
 متالم ريغهنا ىعداف ىوجلا د._.لا همهونأ . كح كلذ نء معالا الن رضخالا نمأ.ملا مدام صوصخن ظ ١

 ىنعلا يْشلا لوقطةسف ةيبغلل باطخلا نمتفتلا (العف هلوة) نيرضخالانيلملانيباقباس لوقا
 فاوطلااذهدعب تاو هلوق) رماوالا نم هل قام عم بسانتلا ةراعرا ىنعن امهلعف الق نأ ىتش ناكوأإ
 وعأت قفا رثأ نارمالاةراغل تال قلك نا لق فاطوا هن للدب فاوطلاءال قباسلا قل اب(ءاسنلا كل ا

 | ما. ان عملوق) ةذعلا ءاضقنادعنامىلا ةنوندملاو هو .رثأ رخأت رم ىي> لا قالطلاك فاوطل ادعداموىلا

 لاقاذلو ردع ريغا ناك ثمحريخأتلا ةهارك هجو هسحاصلاافالخ 0_0

 ةكسب ىذلل سانلل عضو تدب لوأ ناىلاعت هلوقل يدقلا قرتعلاو سؤناذراضاذا سب و لجرلا سود |

 رهاظلاو لضفالا ن ام.] مالسلاوةالصلا هلع هلعف نمىو رملاو أرح هلمق ىيرول ىحطقف بجاو هنا هنعو | ْ
 موملا ىلا !هلكراملا ىيررخأول همفوط حلا ىفاكهركو عصالمل يرولةدغلا نم سهلا عواطدةعورخآو لالا ا ١

 دنع دحاو مدهيلعوامترمىضقمف ىررلاتقو اهلك قيرمشتلا مانانال ف.لأت ا ىل_عاسهامر عبارلاا]

 تاوصلاورخآة فل قب رمثتلا ماا نم سهلا تءاغ ىتحاهونأواو هلوق نم طقس هنارهاظلاو ىومجو أ
 ىأ (ةرمتانأ دبا ثىأ هلوق) «دقوءاضقناب هلءلعت كلذ ىلع ديو ىدرمشتلا مايارخ [نه هرابعلا ىف 0 ا

 ابملاةسنلاامفاضاءدملا نوك« ىتح ةثلاشلادعب ةرججالذ امدعب فوطعملا ىن مال اذه نكلا فاضا|ءدي
 ةرمح مخام ىأ ةقعلا رمح مثهلوق ريد: ل اةينأب هم قيانامةملاثلا بناحىف ردقدل وقأو ىوجأ]

 بترتلا هيشس رات خاريدقلا ع ىف دعا (ةنقعلا ةرمحمم هلوق) ادرا ءاموانتاوتفلع فاك ةيقعلا
 مدال لعب ناوةداعالاب تل: ىمرلا سكنول هنا نم ىنامركلا كسانم ف هركحذام هيلع عر ظ ا
 نر ثعةءارق ردق تارعذملا نع ىف :سهقلا ىو ردةرقملاةارقردو (ما هنا دمأح فقو هلوق) هلعأ]

 هريبختملا ءاجاهبف (تنكمناهلوق) ربخ لؤالا موملافتيمراكىأ (كلذكمدعب مرامئهلوق) هنأ
 الف نمو ىف لمعت نخ ىلا عت هلوقل ماللاودالصلا هيلع هل ءفيءادتقا لضفأ لوالاو همدعو ثا>للانبب |

 لضفأ موصلاو ريكي ناضمر قرفاسملاكلضفالاو لضافلانيءريختلاو هيلع مئاالفرخأت نمو هسلعمثاإ]] |

0 

 أ
0 

 ل 10
 , : 5 مس

 ادن
/ 
0 

4 1 
> 

 أارهخ اقافتادحاو مدهءلعو هتدوءاضقنال طقس قد رسشتلا مانا نم سهلا تباغ جهلا 9 مامالا ا
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 |١ نتعكر لصمم كرعش نفدالاقف ىك-رتلقف دب رتنبأ للاسقف هذال تقىبحربكاتاعف

 ىجرفلاوأ هج رخأ اذهل عش حابر ىأ نيءاطعتيأر ل اق هر ىتثرمأ امكل نبأ ن ممإ تلقتف ضمامن

 دنعو قواحماراس و قالحلان يجب أدر ةقين ىأ ب هذف نأ نم قامركلا هرك ذاماماو مارغلا ريم
 عابتاو د حالهزعب ملوانباصتاضعب كالذك رك ذتلقهلوقب ناسلاة راع هدرقولحلانيمعب ىفاثلا
 || نمم ركلاهسأر قشيمالسلا هيلع هثديق مصلا ثدحلا ترك ذدقو باد الا نموهو ىلواةئسلا
 | ءركس لو ماحتالوقب كلذىف مامالاذ أ دقو هلك هناشىف نماستلاب سناك دقو نعالابناحملا
 | هناسنأ نع دروام جيمعلا ثيدحنايدارأو ىبتن اما هنوك عمدقف اوامل كلذ فالح هدهذم ناكولو
 منعألا هيناحىلاراث اوذح قالعلل لاقث رخو ىنعهلزنم أم اهامرذةرلا أف ىنمكأ مالسلا هيلع

 ةءادللاىأ تاوصلاوهو لاكلالاقو ىلي زدج اودوادوأو ملسمداو ر سانلا هيطعب لعج مترمسالا
 اذهةرعش لكنمذخأبىأ ىا» زل فاذك (ةلغارادةم هلوق) بهذملا فالح ناكناو نعالا هبناحن

 نم اهردق ىنوتس ىتحةل خالاردق ىلع ريصقتلا ندي زب نأ بحاولاق عئادبلا قو طبحلا ناكرادقملا
 عرفريصقتلاو قلحما نمد ريبخلاث ىلحلا هنس ساو ةداع ةيواسةمريغ رعشلا فارطا نال ةرعش لكأ

 مم و ارأطعت نمو ةرورمشم ةخل ملا مضو مملاوةزمملا متن هلتالاور منعت امهدحاالا نكعرلولف ناكمالا
 ةيلمهملا ءاحنار أرقي ملا بحياولاق هلوق نم عئادبلا نعق.ساملاقي نأتي رحل مانالاةدحاو أطخا دف
 هلوق) ريصقتلابناحفعد رئابءافتكالاب 2 رصتتلا نمل صغلا ىف ىنأ سام عمىئانتنالاو ةهعملا ميجلادال
 ىوجف طال دعتلا اذهقو ىزادحارقريصقتلا ضعريصقتلا ف نال ( ريصقتلا نمبحأ قلحاو
 مالكنمرهاظلاو رهن نيرصقملاو لاقّةعبا رلا ىف نيرصقملاو لمقف هج لابني قل اعد مالسلا هملع هنالو

 ىقلحناديفي هقالطاو ىباي زلادرك ذام ىلعةرفغم ارز ك ءاعدلا ناو ةئلاثلا ىف نيرصقملاو ىلاق هنا تان زلا

 *ى.مهنان مرحاملىلواهنمريصقتلا نوكي ناىتدنيفطقف عد رلا قا-اماوهر|لوريصقتلا نمىلوا ف صنلا
 ىبوملا ءارناب حيو مالسلاهيلعولعقيءادتقا (لضفالكلاقلحو هلوق) رمةءاساالريصقتلا و
 رمش رطفملاكقلاحملاب هنشتلا هلع بر يصقتلاو قاحلا نعز عا هنالراتخملا ىلع عرقالا سأر ىلع
 ارما نكمال حور هنأ ىلع ناكحولو ىلحلانبانع ىوج ئاصلاب هبشنلا هع بح ناضمر
 هيلعدنال هبراوشو هرافظا صقي نا هسأر قل> اذا هإ بس و ل-دقف هريصقت ىلا لص الو هلع ىسوملا
 (مارحالا تاروظح نمئثلكلحو هلوذ) ىلب ز ؤاضق بحتسدف ثلا نمهنالوهراغفظا صق مالسلا

 || ىاود نم هنابالاعمبيطلا لح مدع هعجرت نم ةيناسخلا ىفاملافالدسصلاو بدطلا لح ىف حيرص
 . || قخضال هفعضو رونلا ف لاقدصصلا نم عنم مح ثمللا ىنالافالختو هفعضد رحلا ىف مزدقف عاجلا

 3 اكد لوط اعسطلال>مدعةيناغلل ازءثيحرلابحاص بقعت هنا ةيلالمثرمثلا ف تر

 . الرهنلا فاكر معلارخكىلادتع و نكرلا فاوطت قو لوالن اب (هموننمردغلا دعب ةكمىلا حرمت هلوق)

 ةكعىملا ثربغلاو ىنمعلاو ىيابزلا هيلع حرم ىذلا نتملاقدسح او ىتحملاوا وطفل فتحنا ن تملا سن نا لعاو
 ةحاحال هنانمهضعي ضرتعا اذيلوردقلادعب رتل دعب هلوق لدي حلا ضعب ىف عقو دق هنا ملعاو رمخلا مون

 فيرد هت ىف هلعقو ىذلا اًذهو تلق ىهتنامودلا فنوك.آل هلمق نوكبامنالر عقلادعب هلوقىلا
 بو (طاوثاةعسولوق) طقاس ه ءاعضارتعالافرلادعب هلوق نم قسامباوصلاو مساسنلا نم
 هرذنولو مددمزكلذك ىسواكاروأ الوموأ طققهمقاس فاصن امص ان فاطولو شام اسمتاقنوكمنا

 هن مزحو مث لق هيلع فاول نعل ماحلا ب رض له مت همزتل  امكحوادا هنال هءلعئمال ل .ةرذن كءاداف
 همن نأ ىلع*انب هسفن نع عقب !هدصق ناقل اوال ج دصقب الن ايد.ةم فالك اوال ليةوءريغو مفلا ىف

 ودع نماب راه فاطولز لاذ رتآ اثدش ىوذبالن ا طرمشلا لب اطرعش سدلك .:هزح عقاولا فاوطلا
 ةروعلا روتسمنوكنأو ةنسىه عاج نيالاقو ةراهلط ىلع نوكينا بحياذكو يرغل اسبلاطوا
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 ىرلا وهو نيتهمملالاذلاوءاخاءفذخلاو (فذ دخلا ىصكهلرق) ةاصح نيعي سرح نمرسكم نأ
 هلوق) ىيِعةمئلا ىفاسثلاو ةلمهملاب لالا ىمحتا ف ذخناواصءلاب فذحما لاقي عباصالا سؤربأ
 هلوق ) ىوج ناك امفدكز وح لب ةئهنودةئ.مديقتالف زاوحنااما لضفالا نابمل اذه (خلنأ هتيفيكوهلوق) ىليز هرريغلا ىذاتيال كراكلابىربال هناريغ (زاح ف ذخلا ىمح نمربك انىدولوأ
 ىوج لمعلاوأ سارركلا عارذيود لهرظتاو احرط نوكي كلذ نودامنال (ادعاصف عرذا هس
 سر 1 ىرب سدل هنال ز<ملاعضو اهعضوولو ةنسلا هتفلاذلع ىممهناالا همدق ىلا جر هنالزاحاحرطاهحرطولو

 ا ر ىح تقسو لو لحر رهظ ىلع تعدو وأو صوصخم ناكمىفالادب رد مجارا كا اهداعاز مانت اه رطل تعمر وأ وسر نا تستر زو ضو ل ل نكمل هنالهنزحالادبعب ولو هتعزارتحالا نكءالردقلا اذهنالز احةرحلا نماس رق تعقوذاه امر وأو
 ىرقت هيلع صوصدنملان الد او نعى وفة تا.صح عبس ىرولو رنا دنء اوم فني تعفو نال |

 نس نع ىورال دودرع اهدنءامنال ةرحادنعنمالاء ا عضوه ىأ نهىمدحم اذ و لاسعفالا

 وه 00-0 0 1 روحو هيمءاشتمف قب رطلاد سابا ضهناكلا كلذالواو ارب لمق:رملامو عفر هنم ليقتامناس انع
 (ج  (سلور م0٠ ىدل/ |ًاروالاويزوريفلاو شةلملاو دجرب زلاودرمزلاو توقامااكة مقنلاراسالاو بارت نمةضيقوا لكلاو لفى 3 0 ليج حملاو جرزلاو هرونلاو ةرغملاونمطلاو ردملاو راك ضرالا سذج نم ناكحام لكد ىمرلا
 1و 35 0 0 زارنحالالال راكلا, ماوالارهغلا ف هديسقتو ىابز رهاوجلاو ٌواؤالاو رينعلاو بشل فالخم قدقعلاو

 ةاماور طلب ل... |١ ليقو لاقةنها الزازعع هناي ر هاج زاوجلا مدع نمرب ونتلا زك ذ املا نادعب ودل ل001 00 00 وري هيف نيعلا هعب تنل لع هللاو اذ ودرمزلاو توقاملاك ةيقئلاراجالاروزن وجت نهالوأ ءركذاسع لكشم 26 0 هللا 7 رهاوجلايزاوملامدعنم ىجلي زلادرك ذام نا لعاو ىبلي زل اهقلطا اذذو ضرالاءازحانمتسلاهالهلوق 0 رب لهو ل.يلدي راغصلاو راكلا نيب زاوجلا مدع قرفالفاهبىرلا ىأت تلا ىهراكلا ناللب راغصلا نع
 «نا_ يتم 1 بليزر نماسل امهنالاماضأ هضفااو بهذلابى للاز وحال ذك -ةضمعالا تسل كك 2اىةنقنلا || خم“ تن 317 “1 : راجالاو رهاوجلا نيب ىلي زلا ةقرفتف لجان وهوو توفاملابناح فاض: أ همدعي لاقي نا مزاتسإ ناك كل نو <. |ارن الا لوقلا ىل_عرهاوجتاب ىرلا ف زاوحمامدعن |يرهاوجلا ناضأ زاوحلاء لاق. نا زو وتو
 0 وهو ركذلاب مظعتلا لوصحم (زاح ريبكستلا ناكم مسولو هلوق) ى رالراثنام هتالوأ ضرالاسنخح
 عك . نوكت نا زوحهناىلاهبراشا (دحاو لكعمو ادحاو لكب استلم هلوق) رهن هيزو ناطيشللاغرديزب 0 4 هنانسحلا نعو ريكا ىلعرمصتقي هنا هنا رارهاظو ريبكشلا ناكملاهول اذكو لي ز ىرلا بادآ نم

 (انواب ةيبلتلاعطقاو هلوق) روثلا فىفاثلا ىل عرصتقاو ةناعتساللوا ةسالللة اصح لكد نم ءابلا
 ىئرلا ما دنعو ةاسصح لوأ ىر عم ةيسلتلا عطقي له هنا ىءامعلا فانا ىراخجلا رش ف افوأ عم ىأ

 هلوق) ىدنحربلانء ىوج ىفاشلا ب اعصأ ضعب ود جا ىفاثلا ىلاو روهن ال والا ىلا بهذفأ
 هنارباح سدح قون ,راقلاو عمتملا ىلعبجاو ودرفلل يعسموهو ىمرلانهغا ارفلادعب ىأ (ميذامث ١

 هكرشاوريغامر هيف اعرماو نيتسواثالثه درب ردتفر كفا ىلا فرعصناة_هقعلا ةرج ىيراسمل مالسلا هيلع
 ناسح نءالاق ةيانعلا فاك ةئاملا مات ةندينمئالثو اعم_س قب امىأ ريغامرجتف هلوقو ىليز هي ده
 ةندب ةنس لكل رفق ةنس نوتسو تال ذممون هل ناك هنا ةندينيتسواثالثر مالسلا هيلع هنا ىف ةكحاو
 ع.يكو نع (هيدنت) بدسم ىسوملا لامءتساو رعشلاةلازا لطم قاحادارأ (قلحامثهلوق) رح
 قلحانا تدرانيج ىتاكلذو ماخاب ع ثاسابملا نم تاون اةمس تأ طا هفبن-ونأ ىللاقلاق
 امرا الك سنلاىل لاق من تلقف تنأ قارعا للاسقف ىسأر قاحت يب هإتاقف ماخ ىلع غقو ىسأر
 ىسأر قلن اتدرأوهتلوف ةاسقلا ىلا كوجو لو ىل لاسةفةلمقلا نءافردغم تسل سلجا هيلع
 ريك ىللاقف تكاسانأو قل لعجو هترداقكسأر نمنمالا قْسلارداىل لا فرعسالا بناحا نم

 1 ٠
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 0 6 .محفل
 0 و 2

 ىمارت >2(, 1 كايز 3 دب 'ّ ما
 ىلع ل فو 7 1

 نا ملعاواهمفروك ذم عا كسانممظعم نال ةرقملاةر وس صام لق هباغلا ىفلاق بلد :تورعملا |

 (نيعملا خف نم لوالاز رك 6

 رخو علا با, نموهو ىداامدا بانك تقولا باهذد_دةداعالابانرمأ اناولو ةداعالا تطقسف
 ٠ | لك يلا ن ىلع طايتح الا. ذحعالاو لمعلا بانه تأ ةولا ىف ةداعالا ب وجواماو لعلا بجونال دحاولا
 اهب لطس نازوح فيكفداح الا نم ثد دحمان الاق.نا ءاسعاسع ناوحلا ىفهنعش عش نع لقن ندلا

 ١ ردصلاىف لودقلا,ةمالاهتقلترههاشملان مهنا اتوقوماراك نم نمؤملا ىلع تناك ةالصلا ن اىلاعت هلوق
 | سيلذاتاقوالا نيعت هب" الا ا حا ا

 ا أءريغوأ لبريجريخاماتنث اهنمعتو اناقوأ ةالصلل نا ىيعابتلالداغاو كلذ ىل_عةعطاق ةلالدابف
 أهلوق) حماد حاولاربخ هضراعب نازاف عطقلادمف.ال كلذ لثمو مال لا هءلع هلعفب وا ثرداحالا نم
 ال 0 0وو سياج دثمو اجالض مالدلاةدلعمنادوعس نبات هدح نمانيورأم (ساغير ثلا لص مم

 أهلوق) ىليز هتقو ىف هنالىلو ألة 49 رعيرصولا مدقتكز وف قوقولا هججاح عفاذ نم دلغتلا قنالو

 ىوجرهاظ قرغلاو ىلوأ ىناشلاو ن الا اذ لدللا ةلظرعا لبقو (لسالارخمالظباسدتلم
 ليال ار مال سلغلا لصأ هصنام ىلحنا نبا نعل مقنو لمأرهاظ قرفلاو هلوق فو لاكلانءانع

 هلوك) ىمتا ءاسضلارشتن و مالظلا لوزن نالسق رخأ:ريغنهىاثلار ,فلا عولط هنهدارملا نكملو

 ىودنو عواطلا سا مسو عادت !نأكان اشاوهنم_سرقلاسفالاو رست :ناجس زق لدج ىلع (ةفلدزع فق مث

 ئذالفاهريغو ةجزرذعب كرتولو همفاهئازحا نم* زم رمولاذكو مص ءالصلا لق فقوواف سهلا عولطب

 | هلوق) ةملالترش ةنسفاهبتدمملااماو (بجاواهب فوقولاوهلوق) مرحل نماهلك ةفلدزملاو رت هيلع
 نكرد.عسنب ثمل ل اقو ةنس كلام ل اقو بجاو هفلدزملا فوقولاو لد زانىذلا (نكرىفاشلادنعو

 ةالصلاهءلعهنا ةورعشيدو مار 21د هقا او ؟ ذا تافركنم م ضف اذانىلاعتهلوقل
 ملا مات هيقلع هج عدقف كلذ لق تافرع نم ضاخأ ن اكدقو فةوملا اذهانعم قو نملاف مالسلاو
 هيلع ىفتماه نافل ملت ضم فن نامال_اوهالصلا هيلع ىنلا ا اًةدوسناانلوةنكرا ةباوهو

 لسو هيلع هللا لص ىنلا مدقنمانأ لاقهناسامعنبا نءو ةفرعن فوقولاكه كر رت زاحاملاكر ناكولو
 ْ لاق حاج الباب سوهو ركذلاهن ةروك ذاانالهادهشالءالت انو ءاهأ دهس هغلدزملاهلمل

 مار تس اناكولز جزتوم مار : ردا رباحو ىلع ثيدح قواهاك ةفلدزملاىه مارح ارعئملارعنا
 ارحنارعشملادنع ل قيرلو مارح ارعشملا فلاةلاهلك ةغلدزملا

 مزال هسا ىلا ءنطبكمطقنمءاننةسا (مسمنطاالا هلوق) ا ةفلدزملا
 اريج لبقلا باصصأ لبف نال كلذي ىعم ةدّدشملانسلارمسكخو ةلمسمللا امنا فو ميلا مضب رمسحتو
 بغا نعر خيتكرردقالا ومنع (سعشلا ولام لمق اذح رفسأ مدع هلود) ىندع كانه

 دق ىثملاو أ ريسلاب عيمأر مس ىداو خاب ذاوالمفم نأ .#ف ىلا تقوامأو باهذلا تقو ناس اذهو

 الاموءافو عصلاوأ مويلا ىأ ىراصحار هل اقرسأ امد ع ا ءادّدو ارح هممر

 ىلا ةغالاو وعلا بتكنم ئثىفركذ دالا اذه لعاف نا نمدرك ذام ىلعفقأللوقاو ىسهتنارك ذب
 موقلارمحت نه ىدحما نمكلانهام عم تل كلذ, تعم (ةنقعلاةرج مرافهلوق) ىوجابءلع تعلطا
 عولط ىلاو حام ىو رغلا ىلا نمو لالا كلذ ير حواطلا دز نونا هيكوو اوععجا 3

 نالضفالاو كدنلا عضوماماو>امزال (ناكشلا نون ماهامرووءارل ) رهتءوركمر عت
 هر ىلا ىبتناهنا دوع-سم نأ نع ىورامل (تاصح عبس هلوق) ىليزىداولا ن طف ن 7
 هر وس هءلعت زنا نم ىراذكم لاو عبس ىرو هثيع نع قموهراسإ نعسملا لعق ىريكلا

 | اهل--غ بدني وةنسلا فالح ناكن او هرضا ,لدازول ىت>لقالل ىف تايصح عين هلوقيدنقتلا
 أ هركو سلا يرولاذكو هاساوزاح تعز راجنم اهذحاولو يدبر طلا را نو امهات



 1 (ننكدمالنم ىلع

 فيجولا نم فاحالاو ريسلاعف رض :لاو دي دش ان سدل ةعرس ىف لهسر يس نيدقفب قذعلاو برغملا ف ايكأ ِإ

 عضولا ةغللاةياهت تو ىجلي زلاطخ نءانممشريسلا ىنعارسسالا عاضنالاو لبالاو ل. اريس نمريس عونوهوأ

 ىلاهلوق) ىببتناريسلا عرس ىلع هاج اذااعاضب اهبك ار هعضواواعضوربعبلا عضو ىلاقي ريس ةعرس

 ىوجروهشملا لعةحوتفم هعمو لصالا ف ةفصللاخنالا ل | اهلخخ ديال ةعقبلا لع لعوهو .(ةفلدزم
 ضفنملو مامألا طياولو*اارذعالب اريثكمامالا ضافاامدع ثكمول تح هيقعىأ (بورغلادعب هلوق) |
 همزإةفرعدو ذحزو احن اقهل.ق عفدول هنالرورغلادعاعذق ةنسلاأطنخا هنالاوضافا لبللارهظ تح |

 داعولام ف الخ مامالا نعم ياورلا ىدحاوهورفزلافالحتاندنع طقسف دعب عفديو هلمق دوعن ناالا مدا
 ليج برق لزتاو هلوق) مارح ارعشملاو عي ىعساذكحو (حلاهب ىعسامناوهلوق) رهتمدعب]

 شرق ف ةوموناعلاطا|قورد مدآن وناكل بقةدقبم هملعو مارح ارعشملاهنا عصالاو متفق ضد (حزقأ]

 سمهنارهاظلاو لبحلا ىلع ملعوهذا ةيناس ةفاضالاو لاق ربنةفرعب فقتال تناكحذا ةيلهاجلاف
 عفترم ىفعع حزاق نعلودعم هنال (لدعلاو هلوق) ىراصحارق نع ىو مسالا ىلا ىعملا ةفاضأ :

 دقانلت ىواعطلاهراتخاو لوالاعجلا ىلع اساق (نيتماقاو ناذاب ىفاشلاو رفزلاقوهلوق) ردأ]]

 ارتقو ىلعةمّدقومصعلاة مث نالو إم ىف ةماقاون اذابامهالص ىا كل ذك لعف مال سلا هيلعدنا تيثأ
 مءاضقلاال ءادالا ررغملا ىف ىو هنا ليدي دحاو امهتقوءامشعلاو برذملاو ةماقالا ىلا حتحاف دوهعملا

١ 

 لالا عما فرعام نازو ىلغةما رلا.قأولاهدمعب الهنا خصالا لباقمو ةماقالاداعأ لعفواف مصالا ىلع ْ
 (عسجا اذه ةعاجتاطرتشتالو هلوق) ةنسلا امل لضفأ ةرهوجلا ىفاك ىهوةليللا »د هءانحاىئشوأأا
 نرغملا ىف هنوكسل ءارحالا طارتشا يش و روثلا ىف لاق مارحالاو مامالا اذ كحوىومحلا لاق سحمست لبأ

 ىأ.سامليلدي ملا ىئنملاناجراشلاعسنص رهاظو لختل ىأ (جئاد .رخملارحتلو هلوق) ىتااذؤمأ

 | مدعب او ريعولف ةعصلا مدع مهويزاوجلا مدعب مسه ريعتورججلا لاق معي فسون وبا لاقو مهاوق نمأ
 همذو ىبتن |اسهتقو لود دعب ةالصال ةدعلا مد-غ مهوتد ىفا لوق او رهنلا ىف لاق هايتشالا لازال

 قيرطلاىفبرغملازاوج مدعمئابتقو ىأ ك هاما ةالصلا مالسلا هلع هلوق نمدارملان اقأسنارطلا

 اضيأ زوال ءاشعلا اذكف قب رطلا ف برغملاز وحتالاكمث قدرطلا ىف ردقلاعولط فو مدعبدبقف
 الفن ىلوالا تيلقناو ضرفلا ىهتناكر فلا عواط لق ةفلدزملاباهداعانا فوقوذ ةعسل ار كحااما
 رق اىت-ءاشعلادعب مناف ءاشعلا دعب م رغملا صن ةقلدزك ب رغما ىلع ءاشعلامدق ولفت :زاحال )ل

 ةكور رتل اذوهواسج اهد.عن ىلص مث «رهظلاةالصدل ارب نعف مامالا لاقاكاذهو زاوجاىلاءاشعلاداع ص ١

 ىناثىف هرثأرهظ فوقومام_.ْمم لك داسفلاو ةععلا تناك ثدفزاوملا ىلا داعةسواسلا ىلص ناهز حب ١

 ةداعالاتدحوالاو تقولا بو وخل ةولواقلطمةداعالا بحتال ةدهختتناك نا لاق. نا هحتنالف ل 0

 المأ ب ترتيح اص نوكح ,نانمباذهىف قرفالهنامهمالكن ملصتتف تاق تقولا يورخدمنولوأ
 مالسلا هيلع هنا ةماسا ثددحت (حاد.عب همق ىلصول تح هلوق) بدترتلا هي طقس م ىلع هذهدازتف

 لاقفهتلالوسراب ةالصلا تلق ءوضولا غسس لوأضوةف لاق لزنسعشلاب ناكاذا ىتحة فرع نم عفذ
 اهقو كماماةالصلا نعمو ثبدحلا ءوضولا سس اوأض وف لزن ةغلد زا ءامامق بكرف كماماةالضلا

 ناكمىأ كماما لصملاءانءملمقو همامانوكتالاهداحادنعو اهداحا ل .ةدجوتالاهسفنذ|كمامأ
 ءاداو س عدلا بورغب لخ ديال احلا قى برغملاتقو نارهظ» تقولاهددارملان اك ن اف ىندع ةالصلأ
 هفلدزماوهو ناكل ايةالصلا هذه صاصتخ ارهظر ناكملاه.دارملان اكن او زوال تقولا لسقةالصلا

 نيب اعماحريم.لتقولا قب امةداعالابرماف لاال لمعلا جوب دحاولاربخ نأالا اهريغف زوخالف
 عمجما هنكعالر فلا عولامدعب و ةفادزملارامبنيب عج اهنكمل بجوا تاريخ اذا ةفلدزااننيتالصلا

 ل 1

 ١ ةدك ؤمةنسل وأو (امرننب عوطتت الو هلوق) ره ءاضق عقت برخملانا نمرحملا فام عف دنا هيو جبارسلا فا 0



 أ(لمحلاب رق هلوق) رحب فوقولا الخير لفنتي الو ةدوصقم ةدامعدمال فوقولا نم لضف أ فاو
 |ةلضف هبف هر ىدتق, نمدحأر كذي لف ماوعلا هلعفب ءدوعصامأو لالكلالا هل لاسةيو ةجرلا لج ىأ
 أ لصأ الهنابىوونلاهدوو تحتم هزاىدرو املاو ىربطلا ىعداو تافرع ىذارارثاس -> هكح لد
 | ف قوملاو ةجرلا لج ىأ ف قوملا مع نع لسحلا ىأ (وهو هلوق )رهن فرعضالو جيحتالربخ همفدربم هنال
 هجر الام ناكولف بجاوالو طرشبسدأةينلاو مايقلاو(حاضتوماهلكت فر عوهلوذ) فاقلارسكب
 أهحرمشو رب ونت ن اكسو نونجيو ئانو ير غبلاطو براهو زانت فوقو عصف هنف ةنونيكللا طرشلا نال
 |ةفلدزملاوةنرعنط: نع اوهفراو ففوماهلك ةفرع مالسلاوةالصلا هيلع هلوقل (ةنرعنطاالاهلوق) |

 أ نطبب فوقولاءزب و2 ىنكلام ىلع ةحوهو رهتم اهلكدكم ناعشور مسمع نطن نعاوعفتراو ف قوماسهلك
 أ اهفضوعارلا فب ةنرعو ىوج عطق ذم ةنرع نطدالا فدصملا لوق ىنءانثتسالان معاو ىندع مدلا عم ةنرع
 | ةهاركلاعم هأزحأ اهب فقوول عئادملاىنو هنزحالاهبفةوول هناءريخكح فذصملا مالكرهاظو
 | ىذلاوهوءاز-الا مدع مهمالكهيضةقيىذلا لب روهثمريغوهو رحيلا فل ارسم ىداو ف هلممركذو
 لاح ابحاص أ ةفدارت«لاو>أ .ذهو (حلااسامالإهم اريكمادماحهلوق) ىبهتنارظنلا هيضتقي
 | نكتسلا نمالاح ةيناثلا ن وكس: نأب ةلخاد تما هنوكور هظالاوهو فةو ف نكح لاوهو د>اواهيذ
 ًادعبالا اريكم هنوكي ف صتالذا ىتخالدعب هيفف اذه ىلعو يناثلا ىف نكتسملا نم ةئلاتلاو ىلو الاف
 ىنغملا ف [كمفالعت ىرةعتلاواهلماعل لاح ةنراقم طارتشا ىل_عىندموهو رهن د ايهفاصت نم غارفلا
 عون نمس مثلا تغازاذاىليزلاىف ىذلا (ةفرعيفقباك ةيبلتلا عطقي كلاملاقو هلوق) ىوحج
 |ثددح نمان ورامانلو ة ثثاعو نامعو رعو ركب ىأ بهذمهنا اوعداو هسمفاهعطقايلعن ال ةفرع
 مسمو ىراخيلاهاو رةمقعلا رج ىمر تح ىلي لزب مالسلاهيلعهنا سامع نب لضفلا و دحودوعسه نبا
 أايتقوءاهتنال نك, ةيلتلا عطق نمناوهكلامءاوراسع باوحلا لص« هيام ىوادطلا نع ىيلي لا لقنو
 هملعهنأ مص (كتجاحانعادهلوق ) كلذربغو ليلوتلاو ريكتلاكزت ذلا نءاهريغف نوذخ أ اؤاكن كلو
 | حسو هفلدزملاةفةوبهداعامملاظملاو ءامدلاى الاهل ترمس و ةفرع همشع ىقةرفغملاب هتمالاعدمالسلا

 ًاروشلاو لولابوعديوهو هسأر ىلع بارثلا ومكراصق كلذب سلبا هللاو دعٍلعف ملاطالاوءامدلا ىف حل
 اريفكح :.ههف عطقمال ناو ةمنظهلمسملا نا لصاحماو رحيل لاق نكلدبعللوا هللاقح نوكت نا |نيب قرف الرثاكلاوزئاغصلارفكم جانا ىفرهاظاذهودئادشلاو كلاهملارو.ثلاو نزحا ليولاو له ز
 |اذكو طقس نددلان !انعم سدلف لكللريفكتل اءانلق ناود امعلا قوقح نءالضف هللا وقح نمرئاكللا

 ادعم طقسو ريخأتو هلطم ىأ نيدلا مث نأ دارملا ناو كل ذيدحأ ل قر ل ذاءاكز لاو موصلاوةالصلاءاضق أ
 أدعي مءاضقلاال جئارعفترباتاقوأ نءةالصلا ارمخأتمثا انذكون الامم اراص لطماذا هفرعب فوذولا
 ذو ثيداحالا موع ىضتقع دحأ لقد لفة ايوا آن اك لعفي 1ناف ءاضقلاببلاط» ةفرعب فوةولا
 (كتنهرىلع ايثام حرم هلوق) هاةيوتلاالااهرفكي الرثاكلا ن ااوءجأ ةنسلا لهأ نا ض ادع ىضاقلا
 هلوقو ريونت ةعاسف ةءاس ىلبو دمحو لله وربك, نابحتس !ذكحو به ماش ام حاورلا نا للعا

 دجو اذاف قنعلاريس ناك تافرع نم ضافأ نيد مالسلاهملع هنادي زنب ةماسا ىورامل كتنمه ىلعأل
 ىثلماو قوسلا ىف نوعراشي هيا ا ىأر تاق رعنمضاقأ هنا مالسلا هملع هنع وهدلع قوم صن وح :
 ةوصفلاو بي ز راقولاو ةنيكسلاب كيل لالا عاضب |ىتالو لمخملا فاحا ىف ربلا سيل مال-!!هلعل اقف 1

 ةوفةلبقلا نيبو هنيبو نيلسبالف ذحأ لصاذاو دوعسم نبا ثيدحابنمو نييشلا نيب ةعسلاو ةجرفلا

/ 



 أ ةفلخلا غرف ىتح عج ربا مث رهظلا ىف مامالا ثدحأولام عرتت اذه ىلعو عمجال هلحر ىف لك ىلصولف أ

 (| تان زلامالك ن مرهاظا و هل .قاورفنولاهف اوفلتخاو زا هعورشد عباورفنولو عمجالرمدعلا نمأ

 | قامس نم.ذخأو هلوقو رهتهرابدتقمهريغلعس ناردةبالذاةرورمضلاب الاعمزاوجلابلوقلا جرت |
 | ةعمل ابق ىلصبال ةعجلاموةفرع مولقفاو (عرسف) فنصملا مالك ق ا. ىأر هال مالكلا]
 | هيلع عملا وجو مدعللاو زلال 3 ىتمىلا جرخن اهل ةسعجت ا موتةرورتلا عود قفتتا اذاو اقاسفتأ

 ملامرعفل |علط|مدعب يرذمال ىفاثلادنعو هلعابموجول اهلص ملام جرخمالهدعو تقولا كلذ |

 هالصلا لبق نكج_لعصالا ىب_عرلاو زلادعب مرحاولامعذ هقاطأ (مارحالاو هلوق) ىتايز اسهلصي |
 تزاح بطة لولو زاحلاوزلا لق بطخولف (1!4+3ىاك هلوق) لاوزلا لبق هنمديال ل قو

 لاقىاكلاو طرحلاوةريحتذلاءانقتسالا ىفع سبت (رهظلا ةنسريغنيتالدلا نب عوطت الو هلوق) ةالصلا |
 ظ 7 عةرهظ فالخارثاواض.أ ةنسلا ىلع لاقي هنالامها عوطتلا ىقمهقالطا نان اذهو مفلافأ]
 ناذالاةداعاهحوو رهن لوالاوه ياو رلار هاظو ىناشلا ىلعالرمصعلل ناذالا داعب لالا ىلع اهالصأل

 . | عوطتلا» 5 (ة) لوالاناذالار وف عطقب رخآ لمس وأ هي لاغتشألا نامي عواطتلارسعلل |

 ْ ىلعدرك ذىلةنلا ىلع مهضعب فقءملالوالوقنم هلو ىف هملعهسنتلا ىمسو ةعوجارمعلاهذ_هدعبأ |
 امهديعو هلوق) ةعوحارصعلل هلو عرصعلا دعب لفنتلا نع ىهنلا قالطا ىضتق لاف ثم اهجوأأا

 أأراوحنال (درفتملا مهن عمجالاقو هل وق ) ناهريلا نعةملالنرشرهظالاوهو (ريسغال جا مارحا| ١

 روحالف صنلاب ضرف تقولا ىبع هانفاخما انلقهملا بات<درفنملاو فوقولا دادتماىاةجاعلل ع. أ

 رسب هنالةعاجلا ةنامصل لب فوتول ادادةماةداحن مدقتلازاوج نا مسنالو هبصلادر واعفالاهكرتأ]

 اارخ 1 لمس لاغّتشالا ن اىرتالأ فوقولا ىناشتال ةالصلا نال فةوملا فاوقرغتامدعن عاستجالا ميملعأ
 0 ايو - اعلا 0 اارصعلا ىف طرش هلوق) ىلي زداد-ةمالا لجالال انرك ذا ميدقتلاناامذ هبفانيال لكالاو مونلاكأ دربها ر.ع . .:* مامارب |١ 3 : ا 9
 / قيمر كنك يو 02 [ارصعلاوهربغملانال عملا ىتمامالا عم رصعلا ىلسي نال زاحجلا مرحأ مث رهظلاندرفناولىتح (ةصاخ
 2 ل كلتا | ا ١ رصتقف طنا ارمشلا هذي ةادو هرهظ ىلع امترم ناكأ ذاعرشلا.هزاوج تي*سامقلا فالخ ىلع ميدقتلاانلق

 ا اخ "طن اما | هذه هدف ىاربالف هتقو نعوم برخملانالةفلدزملاب م جماوهو ىناشلا عما قال هيلع

 اماما كامب رب ففى || ىوجلادبسل| لوق طقس فقوملا ىلاحر مثدلوقب هيل ءلد ىذلا فوقولا أ (ركروهوهلوت) ىلبذ
 ل تقني لاي تقولو (مااوجوتمفقو هلوق) فقو ف نصا الوةدعب نكروهو هلوق نوكحي نأ باوصلا|

 الزب ا هر أارامتفقو نا بجاولاو كلذ نمةعاسن كر لاور فلا موب رف عوملاءىلاذتعو سلا تلازاذا فوقولا
 59- م ل 1 مده.لعف سعُتلا بو رغم بق هورع 9 دح نهج رخولو همثاسجاوالف الاف قو نأو بورغلاىلاهدمأ

 فوم 0 /تمام ٠٠] .يفرر. . |( ةيرمهظااو قاكلا نعىوج مامالا ةضاقاو مشل بور غدساالملق ثك< ناد سأالف ماحزلا فاماذإ
 95 / الإ .- - 8 0 ري / - س ١

 ا ع ا ا هال قلق الاعثو انيعاسهلباقملا ل اسحل| ىلا ةنرع نط: ىلع فرمشملا لباس ام ةفرعّد-و

 نايوهر 5 2/0 هعمر ” أ لاستغالا نس وءاسفنلا ضئا< | لٌدهنارهاظو ىو لا لاقزاحاضتاحتفقووأ منج تافرعب فت وولوأ|
 . تا 7 ا ىلع فوتولاو ةيلضف الا نامي افهوتيل.ةلا لبةةسم وكمل مامالا *ارو في نأ ىتيفيو فوقولا لبق تاقرعن
 مهيب تام) أ ةيلالنرمشا دعاق فوقولا نم لضفأ اءاق فوةولاو لضف انا دأ ناكاركذ لالا نم بكرملا ىهو ةلحارلا

 5 ارطقي نأ قدوتح و رم ناكمالاة لاح ىلع لو اك ار فوقولا ةلضفأ نالعاو هرهوجاو هيادلا نعأ

 | هناريجو هفراعمو هنادحأو هلهأو هناوخاو دب دالوعدي و لودقلا لياد هناف عمدلا نم تارطق ه.1معن '

 .ةيلالينرث قاف"الانمناك اذااه-الهكرادت نعال مولا اذه نافرصةدالوعاحرلاوق عم ءاعدلا ف طيو |

 | هيلع هلوقل :ءج ريغ هج نيعبس نءلضفأو هو علا موب ىفاو اذا ةفرع موب مايالا لضفأن | ملسعاوإ
 أ ةمالعب الاب رق ىف رك ذة >نعء.س رملضفأو دو ةعجقفاواذا ةفرع موت مادالا زضفأ مالسأا|
 موب قلطت مانالا لذظفأ ىف قلاط هنأ ارعال اق قراشملا رمش ىف هميشرف نبا ه رك ذا هيلع عرفت واطول



 (نمملا تف نملوالا» رجلا 18

 : | ةلالف دف رعالمل عب ط وهثلاداقيا نم ماوعلاة له هلعفي امو ةدعاج نبا لاق (هسبذتل ادن نوع.ساهحرسأ
 | فيرشلا تقولا كلذ ىف نيبولطملاءاعدلاو رك دلان علغشتو متامقلا نماع ازاتعج ةرهاظ ةعدبو ةثحافأأ

 عدلا ةلازانمناكت نملك ىلءو ىلا عت هللا هناصرمالا ىلو ىلعس#و
 1 | هلود ىوجاهتلازاو اهراكنا

 ْ ةفرعانلزرتسانلا لوقو هلد>اوالو لاقعمحالف م اظفل ىف مساءارغلا لاق [كت افرعنا هءف (ةفرععج

 ثيدحلا فام هيلعدرب نكلدح اولائثلاكراصفاعج ناك ناو ةفرعموهو ضخ رعد سدلو دلوع هددش

 اىأ (ىنوعفترمناكموهوهاوق) ىوج ةفرع ىعس هنءءز لكن الا :حوماعضوم ناك ناو تافرع
 . || لقن نكل ىهتلا فلالا,بتك:دقو فرصلاو ربك ذتلا ىنم لع بلاغلا ب رغما نعرهنلا قىنم نع
 ش اطساو و قارعلاو ماشلاو فرمملا كرثو ثنأتلا املع بلاغلا نادابلا"امسأ نا ئرهوجلان عىوجا

 عواطد_ب (ردفلا الصدع هلوق) فرصتالف ةدللاوةعق.لاابيداربنأز وحب و فرصتو ركذت
 ىوجا لقثو ىندعز احر عقلا عولط لبق حارولو هنولوالا نسل ذهوىلاو زلادعب لمقو ميلا ىلع سهلا
 ثددح ى ىوراملس دلا عولط دعبام ىلعر كفل اةالصدعب فمما لوق لمح نا ىتش هنا سنون نبا نع
 ,ءادعلاو برغملاو رضعلاو رهظلا لصق ىنهىلا مالسلا هيلع ىنلاهجوتدر ورتلا عون ناك ا1لاقرباح

 |هدحو هلوزنو لضفأ لبحلا بر قب هنوكو سانلا عم لزب وىبتنا الذ ىأتال فنصملاةراسعو سهلا
 | قيرطلا ىلع لوزنلا قوريحو حوض+ ماقمماقملا» ريت دارفنالان الوور كجم قر رطلا ىل_ءوأ

 | هلوقو رهنهيف عازئالا تاه مالسلا هيلع هلو زننالةرم لزغي نا مامالل بحس و ساسنلا ىلع قددضت
 1 ةريحو اريح مهلاب هرب وريح لا قير ورسلاوهورو.حئااضرأربحناو حاعأ|ىفلاقرورس ىا رو :

 | فورعملاد_هدملاةزغبداراو ىسوتنا نورس, و نومرك.و نومعشي ىأ نو رمح ةضورق مهف ىلاعت لاتو :

 نملاثالخ مرحلااوبأدحأ هاربا بايهبلا فاضملاربمالا مهارباال مال_لا هلع مهاربادصخ#
 | ب هانم (ىنعاضيأ بط+او هلوق) جانبنا ىلع :رخ نما كلذ ف مهو
 : نعي هريمعتلا ةزنعهياوردراذهناىضذتقبحراشلا مالك ) ةيورغلا موو بطة هنارفز نعوهلوق)

 نالو 1 وأ اذكو عياسلا مون بطخت مالا هيلع هنااذلو هلوق كلذ لعج ثدح ىهلب زا قامهفااخو

 ا دعب لص مت هلوق) عفاأان ,رك دام ناكف لاغتشا امو ردفأ |مودو هيو رثلا مومق مللا ةمطخحلا نمدوصقملا

 ىكللز ومال ىتحليوطلارسلاعمجلا اذد_1بجوملان اعباصملا حرش ىواضيلارت ذ (لاوزلا

 | ىعازوالاو كلامىفاملاىلاو هماوق دحأ ق ىجفاشلاو ةغن-واسهذ لوالاىلاو هلز وح ىتح ك فلاوأ |
 ْ |تتكى روهشم ريغ ةفمنح ىأ نعهلقن ىذلا انهو ىدنحرلا نع ىو حم ادسلالاق همالك ىببتنا ّْ

 ا اتقو رنغ قر صعلانال (نيدماقاو هلوق) رمخةب رسةءارقب (رصعلاو رهظلاهلوق) ىنهتناةيفنحلا :

 ْ: | ماماعمع جازوحالف ارفاسموأ ناك اقع هانوأ (مامالا طرشن هل وق ) مالعاالاهل مقاوداتعملا :

 امتقو ىف رصعلا ىنصرصعلا نم ةغلختا غرتامدع مامالاءاحولور_<اهتقو ىنام_ممةدحاو لك ىلصالااو

 : عم وزاح هبط ادهشد 1 نم ف لذ »او ةالصلا ىف عرش ن الق ةمطخلا دعب ندحأولو عمج اهل روحالو ِ

 ةملالمرشزو<ام-هدنعو مامالاد:عمدحو ع-4جا مامالالز والو ةفينح ىأ دنع جاهل دوال طقف
 ١

 ١ ىأرهظلا ل صءاوق نمءذدأ نكع و امهداعأ اندم اهالص هنانءمتول_5 لوالادعح طنارشلا نم قل ا

 | هدعب رصعلاو لاو رلا لبق رهظلا نانيمتمت مغ مون ىف م ىلس ول ىت> تدولاو مدعودسافلاواهد>وا ا

 هعاماورهاظ مزاكلا قاس نمهذءأو ناكملاو لاو زاد هلوق نمذحو اذهوانادحسا امهداعا :

 واف :

 0زؤ كل سس يي



00 

 دءنابئاقةفرع مونالارهظأ١ قصامدعب لاوزلا دعب اهلكو امهتدي سام ناتطءابناف ةقرعموهيطخالا| ١

 بت كتجا تب  يسا م رديلم

 اعتترهلا ىفهركذاك ميمحلاولاو زلادع رك نا بحس هنا نم طمحنأ قاسعهب زرتح سعشلا عولط | 1
 ىمىلاةيورتلا مود رهاتلاةالص لبق هجوت مالسلاهماعهنارباح ةياو رسما عواط دعب هنا ىنانيغرللا]

 ىهانمناو ثداتلا تسلا هءاتنال قو رصمهناى شرا لاقو نعكعال ةلباقم نيونت عجمان 0 ١

 63 (نمكمالنم ىلع)

 ةيطخلاىفىأ (اهيذ معو هلوة) ىراص> ارق نعىوج باطخلا عميق باطخ مهنمدحاو لكن اكفا
 ةف رع موت تاقرعي هيناءلاو هذه 4وُأ بطخ ثالث !ىوركذلا لمق اراعضانوكمالف طخ انابلعل د ىلا

 اهطسو ىف ساحالو ةدحاو ةدطد اهلكمو.ب نيترطخ لك نيب لصفضرشع ىداسحلا موملا ىف ىنعةئلاثلاو

 1م عج لصالا ف ىمو لا تادامعىه (كسانملا هلوق) ىتعرهطلا ىلص نال مق لااوزلا

 ماعلا امهرهتشا متم اعلا ىلع صاخللاةالطا ّكةمةدا.ع لكل لق مهوحول جذاذاىلاعت هن كنا ١
 عال, ع اق للهأ نم نوكي نملة ادهن دئافرهطظت اغا ملءنلا اذه (جئايمارحالا ةيفيكىأ هلوق) ىوج جئاةدابع ش

 ا و / قاشكلا ىناذك(رصتلا موب مويلا ىعسف هلوقلاةيورتلا موب ىعم هم نه هلوق) مهريخيلا ةبسقلابال ةكمأ
 كير ٠ نيب نو ان مالسلا ه.لعمدانا لمقو ةبانعةفرع مون ىعدف تفرع لاقت ىرتو رمغت مثوحىأ قواضتي عفوع نأ ل - مه 0, تك قوىس عضوم ىأ فو فوطت عضوم ىأ ىفتفرعأ ل اقف ةفرع موناهاكا ك.انملامالسلا هيلع ميهاربا معا ل ل 1 8 ا مالسلا هيلع ليزمج نالدي ىم*أغا ل قو 1 رع مولى نكمل اوق) ةيانع ىتمو ةفرع ىلا الا ظ ىر نو 0 / ءأملا نولمحيو مو.لااذه ف شطعلا نم ا ساسنلا نال كلذب هب ورتلا مون ىعسامناليقو |

 ةفرعملاةفرع مون ىم-# هفرعه.شعال || .ةّملد اةددسلاب تءةوءاوح هنأرعاو 1 متو ضرالاىلا طصأ ١

 موب 0 م نالهيرعفلامويىمهسليقو (حاةئلاتلاةلالاف هلنمىأ رع هلوذ) انيشاعإ ذكر الامم لك
 كالجرر نكن 0 : نم ترف ىلع عرج نمايإ رق (ىنمىلاةيورغلا محد هلود) اع هارعم نون سانلا
 929 7 47 0 4 ا ا و رات صوصخ نيني لوةكمأ

 4 ا كي ديسلا لاق تد.ىلا ءجرفريمذلاريكَذ ب نمهطخي ىوجلادبسال عقوام ىلعاماو رم مضل ثربان نم هللَص فه سلع مر .. كرو |أانضش ةضسش ف مقواملعاذهواب.ةنوتنلا كرتىأءاساوزاج انك رتواوهلوقو رهتفيخلا دسم نمأ] ٠١ نى فرب فريزر | برقلاءل زي ناب دن وءاش اىوعديو ىئمىلاجورخلا دنعىليو هقاوطلاحالا دحمملاقولواهلك | | هني. سي. اه ١ لاوخالا فةنتلتاا كرخالنانل ىف وئاساوزاب اتش ررلو ةنسلا العا تيس رع ا

 0 نر تر 228 قروهملان ع قدا 5 -- هناكو ىدهت ازاوب اعماتوءاسالان ا لع وره رابع لقتدمي ىومت 0 ١

 ع 1 9 لصحمو ىلو أ :ءاسالاب صقنلاف ل اةف ىبرتن ااًثدسم نوكح» هكري ناو هنسا مب توصلا عفر نان «لايكلا | ْ ِ 5 3 ورز مول هرك دامية مع رت صقنلاة هان وك ىلع دنس ث مح نعت كزاب درو تتصل دل ىلعمالكلا ٍ
 اغلا ةدع رحت صقتنلا ةهارك نوكنم قمساعفرهنلا ىندرك ذام نأ لا فق لاقث مح دمسلا هملاراشأام
 دعب هنا عصالاو هلوقو زاوهل ا عمات ةءاسالا نا نمانههر فرتعاام هبلعركعي ةبزنت هنأ نمرعلا امل

| 

 اه ىلصو ةككتاوأو ىنع رهظلا ىلص مال_لا هملع هادا و رلاتقفناو يل. زلاقورهظلاا جب ىلصو ظ

 ا هيلعويءادتقالا ءارترءاسأ هنكلو كن ةماقا مولا اذ_هىف ىنعقلعترال هنالزاح ةفرع مون نمرعفلا 0
 2 ثدنأتلاو ةيلعلا ىعا نيماعلا عم نونو رسسكو تاعرذاك هب ى 7 (تافرعملامث هلوث) مالسلا| ؛

 ىردقتالاك كلذ ىف اتت نؤملاعمجاهصاصتتخالءاتلاهذه نال اهريغءاتريدقت عمنالو عمملل فلالاو
 ىبحتس هنا اعاو رهن كلذ ىلاب توملاباهصاصتخا نوكاواولا نم ةلد مر وك ذملاءاتلاناعمتشب
 ةالصلا هلع ىنلاب ءادتقا نعمزأملا قب رط ىلع دوعد و بض قد رط ىلع ريس نا تافرعىلا هجوتلا

 ةنك اسلاةزمهلار يملا تفي نيلحلا نيب قد رطلا نامزأملو ةياغلا فلق ىلي زنيدسعلا ىف اكمالسسلاوأ
 ميلاو.ءار وام عسي و ضءبباهضعب قتلي ثيح لالا ىف قيضلا مزاسملاةياهتلا فو ىبتناىازلارسكحوأ
 ا انارعنباثي دح هنموةٌدْشلاو ةوقلا مزالا نم هناك :دمازأ

 ا
 أ
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 أهو ىوج لمأتهمفو ئراصحارقاسهبةماقالازا ىأ (ةكعمقأ مث هلوق) لاكلا نع ةيلالبنرش
 ) أ ىونورشعلا مادأ ىفةكم بالا لحتداذا لاق تح ىندو ةكحال فذصملا لوق دنع رفاسملاب اب نهرحجلا ىفام

 طرشلا نمدارملاو ىتنا طرمشلا ى قم: الف تافرعىلا جورملا نم هل ديال هنال حت الر مش صن ةماقالا

 مقأ نصل لوق ىنعخ ةماقالا ةيذيد.قمريغاقلطم ثكملادارملا لوقنوأرثك أفامور شع ةسج تافرع
 مرح نال ىوج موملا كلذ لبق كمودق ناكن احنا ىذ نمانىلا (امرحم ىأ هلوق) اه. ثكما أ ةكع
 مالسلا هملعورمأ امأ د هرم ارجل زحسفن نا هأ ازوحال هنا ىلاءاعاهمفو هل اعف امنامتالا لق للختت الف ان

 (ىأركلادبانكتدملابفطو هلوق) رهن وسنموأ مهب ضصوصخخت ىدهلا قاسن مالا هراحصأ كلذ |
 ريخوهوةالصلا هش هنالر دئالكى أ ىوج هفذ زوال لعافلا نال فطهلوق نم موهفملا فاوطلا | كلادب اهكةلوقب ىأر شلل دبالكملوق لادب والاد ى:ث لصوشل ذكرت ىسروأ فوطب وهو تتأولو

 نمزير ميلا قهد.ةو ىنع كلب سكعلابو قافالا ق>ىفةالصا | نمل ضف أو هو فاوطلااذكف عوضوم ْ
 ىسلانال ةفوطالاهذهبقع سال هنا مل عاورداقلطمةالصلا نم لضفأ فاوطلافالاو م.وم ا

 ىةدحاوةرمالا عرمش ملل مرلا نال ةفوطال ااه ى ل ءربالو عورشمريغدي ل ةنتل وة دح اودرهالا سال

 أ نع ىان زا قوانرك ذاملةرابزلا فاوط ىلا ىجسلارخأ نا مودقلا فاوطق لمرنالاذكو ىتسددعب فاوط
 نيتعكرحو.سأ لكل ىلصد وهرمملا فاوط قل مر ناكنا مولا فاوطى لمري لانراق ناك اذاةياغلا ||

 ىقىرمصنلان سحناةلاسر نعل ملا اهلقن اعضوهريثعة سجن ىهوةراحالا نطاوميف ءاعدملا مْتْع و
 قودورملا ىلعو اهلا ىلعو مأقملا فلخو مزمزد_:عو تنملا قو بازيملات حو مزتللادتعو فاوطلا

 تسلا ة يور دنع ب احت# هذا نسحلا ىأ هريغرك ذو تارحادنعو نمو ةفلدزملا فو تاقرعقو ىيسملا
 نيعوةفرسشملاةكمءاعدلل ناءاوملا هفركذ اعل اهدازالنمل امطن ترأرو ها تازيملا تحت مطل ا فو
 لاقف هكسانمىف شاقنلا هءحرضام قمط ىرمصملا ن حلا ةلاسر ىفام ىلع ةدانز اهتاعاس

 هلل اير يعل رمو ل كيانلاو سانمملا دوه 1
 هاذ: نسم لسسقب ةكع + :هرشعو ةششخق اعذلانا
 مزتلم طرشوهف للملف صب 5 مزئلملاواقلطم فاظطملا ىشو

 رقتساف هنعداسج ىدينمب رصعلاتفويتننلا لسخادو

 رخفملا ماقملا فلخ اذا كهو د رعملا تهو هل بازيمتحتو

 لوفالارابنلا سعت تنداذا + لولا رش مزِمْزرُم.دنعو
 ىيربد_.ةوهفرصع تقوم * ىجسملاو ةورعو افصلامث
 ىذتغاءذغ لمللا فصتنا « اذاردلا هلل قىنماذحكح
 هفرعغسمثلا عولطتتع <« هفل دزملاوراجا ىدل
 لكو ارهظ هردسلا ىدل“ 95 لق س علا برغمد_:عفقوع

 ارمدق اعدسقت ريسغ نم + ارط فوقولا اذ هىوردقو

 ننسو افصوواتاذ ىرولاريخ م. نعىرصنلا ن سحلا مول علارحب
 امهثيغاميلاوهلآو « الس مث هللادبلع لص

 اعضومرشع هت غل تارسف ةردسلا رك ذ نسحلا مالكح ىف سدل هناو ةنالئر احلا نا ىنذالو تاق ىببتنا

 نءره هركوزاح لاوزلا لمت بطخولو:ةدحاو ةيط+ةالصلاو لاوزلادع (بطخامثهلوق) ةيلالمترمث
 نمباطخملا تلق ناننشنالا نيتيطخملافاذكودممتلا مَةسلتلا م ريدكحتلاب اهفأدمب جارسلا
 لأ بطاخلا كبرمث تكاسلا تلق عداسلا مود بطخم نا دحاو لكى لع سدلو فاكم لكل بابلا لأ

1 َ 

. . 



 ملا (نكدمالملع)

 رضخالا بلغو(بيلغتلا ىبرطن هلوق) ىوج نال هغنماميناالاهباونالصغنمامهاال هلوقو نائيشل

 لوقلاناللةو هلوق هدانز نءدانغال لعف اوهلوةىعرصتقاول (لقولعفاو هلوق) ىوجهفرشلا|
 ريغلوقلانا فرعلا ىروتشاهناىومنادملاهرك ذاكباوحلاو لعفلابرمالات < لخادملكتلا ىنععأ]
 لاتول (اةصلا,لوالا اوشلا أدمتإوق) لاوقالاو لاعفالانعةراعةالصلاموقبادهشتسملعفلا| ١
 لكءدينال رطظنهف لوقأو ىوج لؤالا صخالافصلاب هدملانالىلوأ ناكل افصلاب طوشلكأدمتأ|
 اطوشربتعبال افصلاىلا ةورملا نممدوعأب لئاقلا ىواعطلا بهذه ىلع مقتسس امتاافصلاب طوشألا

 طاوشالا.ذهىف عدلا نات سداسلاو عبارلاو ىلا نعدم زرتحي ل الارهد بعنف ريتعب مصالا ىلعومدنع
 هجولا ىلععقتلابوجو لالا طول اداعأو ز اح ةورملابأ ديولف ىوادطلا نءامدرىلا هبراشاف ةدرملانوطن |

 تلي . ع 5
 * .*71ل 11 0 1 . 51 - و د | + وي 5

 مايو انا داح الا تنني بجاولا طرشنال طوشلا كلذربتعيل ةورملابأدب ثلا ىو ةياردلا نعىوج عورششملا |
 أ دايز إى اطوشرحلا لارا نم هناكسف فاوطلابىسلارمتعب ىوامطلاف (حلاىواسطلا ذو هلوق) بجاولاك ||
 0 د ىواعطلا به ذم همجوت ىنىننعلا لوقورباح ثدح نمهدربام قأ.سواغصلاىلا افصلا نم ىجسلا اذكف ظ

 ايي عفر د ح] نامهو همالك (افصلاىلاافصلانم هلوق) قمساك افصلا ىلا باوصلاو لق قبسةورملاىلا افصلانمأ
 /ا ةيرع كى : 8

 . هباكو مي لبيب 2 ال/ || ىوجلادسلا ضارتعا لدا ذه كل ذكسلو ىوادطل ا دنعاو ثلا عمم نمافصلا ىل اةورملا نمددوعأ|
 لقال“ 3 اا افصلابئدشس تارمعسسكلذ لعفي ىواعطلا نا همف لا ىواعطعلا ركدو هلوق لاق ثدح حراشلا ىلع

 2 ىع 4 2 7 َ 6

 وياج لاو 7 0606 نوكباهضعب ىقعءدملا لب افصلاب طوس لكءدي مزا. الاندنعف طاوشالا| دسم ىت ىوا طل نيبو اند فالخلا 2 1 0 "لبى. م || نال صاح او حلاهعوجر ريتعن الوهو حراشلا لوق نم أب سام عم مهوتيالا ذه لوقأو ةورملابعذو

 2 0 و 5 وهلب (رخاطبوش كلذ لع الو هءو>ررمتعن الودو هلوث) افدلاب طاوشالا لكءدي مزاب .دنعوةو رمل
0 .- ١1! - ٠. 00 . 2 0 5 - 2 

 4 1 "كابر تكن . هعوح رو طوثمورملاىلااغصلا نم هياهذن |ىأ (انرك دام مصالاو هلوش) 3 || طوس لمست طرش

 علي نم 0 ىلءهفاوطرخ ا لعج ثددحل اةورملا ىلعهفا وطرخ ا ناك املك رباحهاورالوخ 1 طوشاغصلا ىلاةورملا نم

 00 كو !النارودفاوطلا نال مدن ال فاوطلا ىلع هساقو ىتبعافصلا ىلعورخ ناكل لاق (مناكولوءورملا
 باسو ر : حامصإ 6. 0000 ؟ . - 0 -- 8 ءا[-
 م 0 8 3478 اير دو ةيقتسم ةكرحب ةفاسم عامةوهف ىسلامأوةرورضلادادحاو ىتنم وأ دبا نوكمق ةيرود ةكرحالا أتي

 1 52- / : ل تاداومد هالصلا هلع مهارب انا اميندب سلا ةمعرش سسنا لست لك أ هده ىلع هدوعىذمةءالكلذو
' 

0 1 / . 

 ول 3 دايس تزف ام-ثرب لف ءام عضوم اب ىله رطاغصلا تدعصق شطع كانه ليعاعساو راه رئاملمالسلاو

 تايب «عو.. , || هيلع ةقفش تعسف اهدأو نعى داولا,تراون اهمال ةورملا هج ىلا هنم تجرخ ىح ىداولا نطن ق تعش

 :: ٠7 || هيلع هللا لصهللا لوسرنيلمملا نيب ىسات|لبقو ميهاربا هقيسق هقباسق سلا دنع ناطبشلاهأ ضرعأ

 هنا ىلص ىننلا ىلصم ندوملا نيد ءارضخملا ةطالدلا تسلو هنطاب وهرهاظ عاطتسا|مبدالا مزابوءاشام | |

 اهلل صا الةلطاب ةعدب تدملارادج ف لاععضوموهو قولا ةورعلا نم ةماعلا هلوقتامو مسوهلعأ ْ
 هل لععال نملعف هلءاهعضب وهنرس مهدحأ ف ثكءايندلاةرسهنوعس تنبلا طسو ىف يذلاراعمملاو |

 اسلام مصخخ مسا ذيج ا مايسصتسمل ميم ميل يحسم
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 ' ا قواد فوت قاطسم (حجارماه نابت !تفوهلوق) ىدنحربلا نع ىوج ب ورغلاو عولطلا

 ضع نك ذامكر نناقةرهوجم اق لاق (دحسملانهرست ثحوأ هلوق) ىوج فوذ <بوكرا :
 أ اذه ةءانملا ف نكل ىوج ىبتازاحةكمريعقوأ د هملاريغف امهال_هناو امدهءلعن اك اناا كعك

 | دعما نعت قردلا قوربت ىوق لوالاو ةنس روما نهرسدت ثمحوأ ماعملا ف اهئ 8 هملعو فد رتإ 5 ند نانو هما جراسرو تاكد اسوي نايصاسو االسم | هدوم ١ 1 : : 23 4 171 تو

 نتا مالسلا هلع هئاانلو ىليز بوجولا لبلد مادعنال (ةنس ىفاشلادنعو هلوق) ىنبتتا نالوق أ ىعبب بر ةعماير عجور
 هذههنالصنا لعدالصلا ل بقدوالتلاب هبننمتعكر ىلصف صم مهاربا ماقمنماوذختاوأرق ماقملاهلا أ ىو هر« منو 9
 (بجاوكلاملاقو هلوق) حفلا نعرهت بوجولاهيتباثلاناك-ف ىنظ هيشتلا كلذ ناالارعإل لاثتما | كل 0 . هم

 الفد يضماعس مالسلا هيلع هاانلو بوجوللوهورمأ ف اوطلاب هبياف تيبلا أن م مالا هيلع هلويقل : 5 كرير ..اددعلإىإ
 || ىعم هنا عم مالسلادر بوجودربالو عربتلا هجو ىلع ناسنالا هيأ دس ال مسا ةرحتلا نال بو جول ادبغت

 هنوكيدقملا باوحلا هيرومألالوقنوأ لوالا مالسلل :ازاعموه لب ناسح |ءادتبان سل هنال هدا سا (جرنإب مج
 ركتلاضرفاذه ناكولو عاجالا,نكرترانزلافاوطو رزكتتاللا ناكرانالو ب جاوب سدلو نسحأ | كومو 0 5 هو
 | نوكن|سعالضفاضرف نوك.نابجاو هنوكنم مزادالذارطتارركتال ل اناكرانالو هلوق ىفو ىليز | كيم نإ ادار نب ب عت

 ريغفىأ (هفققمت مودقلانالهلوق) .ضرفلا ةلزنمكلا|همامال ادنعبجاولا نوكمن !الا مهلل كر (تيرر“ 001
 (ىكلا نود هلوق) ىوج مودقلا فاوط هنم لطب: تقاوملا لخاداك اسناكن منا حرص ملا | عر سم ١ عد

 مربع( جرخا ٌملوق) ىوجدصمملا هحت قح ىفد عملا ف سل اجناكمودقلا فاوط قحىفةكملهأنالا
 مّدقيالف فاوطلل عمتهنال هداعأ فاط مثىسولف ىلا ةعتلورثك اوأ فاوطلا يدق طارتشا ىلاءاعا

 ىبس عمق ةراهطلاك ةنسلاوه ناك ناد طرش سل فاوطلا بقع هعاقيان|ىلاو هيج اولولا ناكهملعا اذ 0 0 كدينرر
 جورخلاوطحلا نعزي امهلعدعصنال نامرك.ىتح ةنسددعنامعم هيلعدوعصلا| دكو بنحلاو ضئاحما | يب .(ءانيؤ ب * كيرا
 هنوكلىلوأ :ران زنا فاوطىلا ىسلاريحأتوهبادهلاو ارسلان عرهت ةنس سدلو لضفأ افصلا ب امنع 0 ا

 3 : : : ىدذ ا /
 لعافمفخت مودقلا فاوط بقعه.ناستالا فاوصخرءانعلا نكل ىلوأ ضرغفلل اعتدلعقاحاو 0 1 . لأمر و

 ب 0 53 ا و 3 : 3 . ها / سو 3 --

 قيساملطقف ىتافالا ضخ فيفخعلل صحخرتلا مث ةملالبت رمش ىثرلاو مدلا ركب دخلا مون ل ةتشالل سانلا .. رو وف حرر ب 1 /
 نالوكذ (افملاولا هلوق) لئلا نباو ةفحتلانعىوج مودقلا فاوطهنم بلاط الكا نان م تنعي 2ك

 ىدب مص لوالا ىلع ناكمنال فاشكلا ىنو لبق اذك [رملع تفقو ءاوح نال ورملاثنأو هلع قو مدآ
 : دوو نيرخ ايف ةعكلا فانز: رماوالج راناك امنا ىو رةلئان عدم رخ [يناثلا ىلعو فاسا نإ 5-5

 || نضرعلا رعقسايك ةنسلاهجو ىلع ىأ (دعصاؤ هلوق) ربماذبعتدملاتلاط اهفاميرتعيلامهاع ا هن. (هرلالا
 ْ رع ءامردقب هلوذ) مئادبلا نع ىوج ةورملاوأ افصلا ىلع دوعصلا كرئول هملع ئشالو كرت هركمهنا ا علا

 |لاقتنالاو رببغتلاقالاو عسوتلا ىلءاذهدعاصلا نمت ولاهي قاعتي لعج أ (كنع ىعرعتسسلا | تاسربير سي. كلغ

 | | ةاكلاوض ككوطالعاج (كيدياعفاز هلوق) ىوجقرملانودفارلا بناحلاحىلالاحنمأ] طفي رد هنرب تاق
 ام :لعت ةهرلاءاعد ىنوءامملا ىلا ه.فكن طب لعح نا ةمغرااءاعد سدس ىجلاولولا لاقءاعدلا ناك 7 نطير م 7

 نم (ام : 0-0-5 اه ةلاحهذهو ةداسعلاءادتباةلاسحما كلت نال مالتسالا ىف ءرك ذيمل (ايعاد هلوق) نكنملا انا 0
 اهجوتمنوكينا ىو مدهمزنرذ عريف كروافانوجو (امشام هلوق)  ةيابتلا نعربم ءاعدلا لع ىهوأ
 فذصملا وق ناىفضالو ىدنجربلا نعىوج ىداولا نطب لندي تح هنتمه ىلع ىثعو ةلقلا ىلا
 | [| هيانمدرك ذام هنمدافتسي حلا كامدق تدصتنا اذا ئأحراثلا لوق اذكو كلذ ىلارعش نململا نم. امعاس ظ

 | || ىدلانالىعب (ىداولان طب كامدق تدصتنااذاىأ هلوق) ىداولا نطب لمتدي تح هتثيه ىلع ىثع
 | || ةيناثتغص (نابوخم هلوذ) ىوجاهلماعل ةنراقم تسل اذه ىلع لاما بهاي

 - ناذشإ
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 | عادولا حى لمر مالسل |هملع هزافة نس هنا ىلع ةماعلا ن كحل ماسلا ضعب لأق هنو ةنسن س لهنا
 ةمعرشلا لاعلان  ىلعةلدا.تملاعن كلا تدني 5نازوحون العلو وف فوخلادعب نمالاةعنلاوك ذي 1

 ًاراشأو ةيلقعلا للعلا فكلذاسْاو ىرشلا حل اءاقيلاهؤاقن طرتشلالت ارثؤمالتارامأابنوكلا |
 لوالاةئالثلاىف هنادشو هدب نطوشلا ىفالا لمربال لوالا طوشلا ف لمر |ةلرتول هناىلا طقف هلوقب | ١

 لابقتسالا نالرحلا مالتسا فالذي ل مريف ةجرف دح تح فقو سانلاهجزواوربهن قاسلاىفلمراالا 1

 دعبلاةردق . ل ناتلضفا تدملان ميرقلاودئازلا هرك ناو هملع مدال لكل اف لمروأو ةيلالينرشملدبأأا

 مالتسالاو لمرناهمفف جسد دعد فاوط لك ارسلا نعربنلا ف لاق لمرالب فاوطعلا نم لضفأ هنمأ]|
 012 ةمح !!فاطواو مودقلا فاوطىف لمرتالةرمعلا فاوط ىف لمردقوانراقناكولوالذ الاموألا

 صفقان فاوطدعي لوالال وصخ ىدعن يس وةرانزلا فاوطفف لربنا هلع ناكهدع سوا

 نوكمالعاطضالاناهدعنامهجزهنممهوتي (عابطضالا عموهو هلوق) هبلعئتالف دعبل ناوأألا
 5 (لوالاثالثلا ف هلوق) ىوج اهلك طاوشالا ىف ةنس هنال كا ذكس يلو لوالاةئالثلا الا[
 (كوارب . تحرصاذارمثعدحأ نودوه ىذاأرك ذملاىفءاسملاب نايتالا مزتلتامغا ىرعلا نالكذ مدودعملاناعمألا
 كتفيرب كارو / ريرتواتس تهكلوقتاهفذحوءاتلاتامثا ز رودانهاك 01 ذلاناوأنملاذافمانأةينامثو هلوقكا يذلا
 3 كعك 00 ءادتسالا ىلع طمحلافاهرصقو در اغةنسلا ناس (ه.تررمافك د ونسالا) ل التساو هلوق) ف 0
 ل سرا كلذكريبكتلابةهكرلك عتفب يفالصلا تاعك, ف اوطلا طاوش أ نال بدأ كل ذنيباعفو ءابتنالاوأ |
 1 8 ريك : امهم رالك متسالا اذه ق ديدي عفرال هنا لينا اذه ىضتقمو مالّتسالاب طوش لك | '
 منور نر تاجر وربلولوالاوهباوصلان اىداقتعاو معلا لاق ةرب هنا نذوب مالتسالا ىف عف ةروغناللاخالا ٍإ
 ن1 4 0 لاق اكمل اىفاك تءاورلا ران ياو ونس الان ؟رامالتساو ربع يال مالسلا هلع هنعاألإ
 0 550 .: كادزإ (|كوالانكر َرلل نال ىنامركلا ىفاك ىاشلا الو قارعلا نك رلالتسال هنا ىلاريشم ءافتكآلاو ىناتسهقلا |
 : لا يم .ر, || ئثنيرخ الل سدلو طقف ةيناسثلاىفاشثلو مالسلا هيلع يهاربادعاو ىلع هنوكو همفرحما نوكييدل ضفأ]

 تير ٠ || فقسلاو رادجلا ةمرعىتالا فرصتر لذا احم اءانب نمامهنالسف ةيناكلاامأو رهاظف ىلوالاامأ اههنم
 07 1 لقي الهنافدسلا.ىفاعلا نكرلا سملاقي نا ىلوالار ىراسلا تف فاك تازيلاو ةمتعلاو بالاو شرفلاوأأ|
 1 / نحل ىمت :|ىع "لصالاو عاسشالاو أ فلالاو ديدشتلاو فيفضل .ىفاسعلاو راشعالا فك ا

 "لنعإ فهو لاتانعزلا قنات | فو نا لرتوعف و حإلا] حلاك هإ دقيق نس هنادمم نعةملال نرشلا ف
 مو : ءلدرامههف سدل هناف لهاست ننكر ئاريغ مالتساز وال هنا نم نامل هبا امو هلدومشت لئالدلاو
 وأدملابهلوانت ةرحا مالتسا هلوق) رهاظر ظن هضو ىهتنارحب ل | ىف اذكر زنت ةه امو كموهاغناو مرعلا]|
 ولع نانلانأ انعماحماهنوعس نعلا لهأ اذ هو ةمعقلاوهو مالسلا نم لاعتفا مالتسالا (خنا ةليقلا]]
 هبفك مضي نامالتسالا*اهقفلادنعو لوانتو أةلبقب ,هسملاذارحا لسا بدالا ناوذىفلاقو ى :رهزالاهلاقأ ا

 هلوق) ىوجةذخاؤلا ءحراشلا مالك املعب هنمو لاكسلا نبال ةيادهلا رش همغب هلمقي و را ىلعأ
 ا كو ماللا فب ةلسلا نم رهغلا ف (ماللارس كونيسلا تغب ل لانمأ]
 دعك ريو هلوقإ رهن عادولا هم مالسلا هلع هلعفب ءادتق !(هيفاوطلا ماو هلوق) لاكلانءانعأ]

 ا ىلصامدعن مث مالسلا هيلع هلعفب اكربت صالخالاو نورف اكل اءاهرمذأرق 2 :(ماقلافأ

 ةهاركلام ممالص لق هلعفاع رت هله ركرش !افاوطد ارأ نان ىدنجرلا نعىوج لوالا فاك اللومأ
 تقو نكمملاذا اعد قم قالخلاورتو نع فرصنا اذاامف فسو ىالاقال امه دنع عيباسالال سوا
 عورشلادعبالاوك نلف امهيفولام فالخلا ىلع عرفتوا جارعسلا ن ءرهماعاجا هركن ناكنافةهارك |

 دعب فاوطلا تباعا ضعبورك (ةسمتت)هّمأاذاامال هضفر طوش ماتا لسة ناك نافرخ آف اوط ىفأ
 كم التملاعو ؛ وهركب ال فاوطلا ناروومثملاو امهدعن ةالصلاز وتالذارنصعلاو عصا |ةالصأ

 د ا



 5 0 0 عل 3
 مسسلا

 0 هسا يدي هرب ثا رعب مراسلة 3 وسو

 17 زرع شد قاما تعاين امانه دا شا

 مدس نااكلاملأسدش رلا نوراه نا كح لسمرصتخخف اذكري زلا نيا نام ىلع ه د اا

 |بهذت : واللة معلم تدملا اذه لعمت ن انب_:مملاريمأ ب كلام لاقف مهارباءانب ىلااهّدربو ةنعكلا

 1 |فطوهلوق) ةدسفملا :ماؤوخ ةىلصملا كرتزاوج ىلعةلالد همفو كلما نما لاق سانلارو دص نعهتنه

 | هناعمافلاو أمي فطعلا ءلودعلاةكحر اتي ره فاوطلا لبق هلعفي هناىلاءاعا هنف (اعبطضم

 |لعف ناوارعش ديو أىرتش وأ عسب وأ فاوطاا فتحت نارك (ةقث) ىوج بسانمل

 ةظفاو ةعمملاوءاررلا ف قبالة ءار ةلانهبوص عقر» :وهسفن قنارقلا أ ارقي ناس أب الو هفاوطدسفي

 | مالكا ةهاركئ مدارملاو اعدل ةيابقسالالعع فاول اوطلا نوكلكوأ ءاعدل »ل اغتشالا نا ىلع ل دتسأ.ال
 ٍ ب الوهيلا باستحا ناهامبرش و فاوطلا ىف ىتفد نان سأب الو ةجاسحئاردقب هيلا جاتصامال هلوضف
 هلو الوم راك هكرتولو مالسلا هلع هلعفل (ةنسوهوهلوت) 0 نع ىوج فاوطلاة لاح
 نءرد مالس !!امهملع ليعاعماو را هربق هم (مياطحن "ار وهلوق) جا ارعملا نع هملال مس عاجالاب

 دنعب و (زوحال هلوق) تيملا نم مسدادازامو تعول ترد تيا مدلك سدلوناسلا هباغ

 ىلا لصواللد لح دي ملولودداعالاق ةحرقلا نم لل دب وهارزح ًاددحو رح اداعأوإو هلك فاوطلا

 | هدوع دع الدرانعلا ىف لاقو مده مروع : موعد دينا تعم أزد ولا هيوم هءاروداعةحرفلإ

 هيداد- :ءالاسهذملا نك سما وكت فاران كل" ءىيموهو لالالا سوكنم دمهز ال اطوش

 ١ تي رنة مزود ل :«ب هدحو هل قتساوأو هءلالينرش بحا اوالاكرات نوكمو

 هت اول جد س د ل اج ىتدأتالف عطاقلا ان

 ْ ا ل عاغدنعنالما 00 راملسأ رلا مسمن ِء هيزحال امهعدم ىلع

 || لوطن مطخت تح قيتف بابثلا نم هرتفاطام هيف مق حرطت ” تناك ب زعلان الوأ 00 3

 سنس تبلا ةكل هنا تقر ءال رظن هدف (ارخ عضوملا كلذ نو رب نامزلا

 || اسوكم فاطول ىتح جاو نعل نعذمخالاو (كننعن نع هلوق) حامجلا ف ىرهوجلا كلذ ىلع

 ||ةرتالز وصال تع لانرخ ريغن مدختق ولو جامد قارأ دعب لو عجر نافتنك ةكع مادام درع وا 9

 | تان نمىأ (ةيعكلا بان برقيامىأ هلوق) رهن ودعم 9 بجاولا كرت عم نورخ, هروحواضرف

 || ناالا"الارجتا فرح هملعلخد 0 ,نالقح و ىوج عسوتالر احلا فذحو ةمعكلا
 | مالكيزم امة ظفل نار مط مثردصملالعفل اريسفت ىناغل | ىلع مزايذا نتملا ىف مةاولا ىل 5 :ظفلن بسنأ لوالا

 | هنا يعل اناد ماع نماثلا فاطولو ( طاوشأ ةعسدلوق) ىنلاثلاه>ول ياقة[ ود عنك حا ةاقملا

 عمش هنالماعالا همزلب الةناق تأسس هيأ 1 ور ب مزاد

 همقناف فال.يهماسقا مزار اطقسم هيف عرش ذاهنافتافل اخفا اد ممل

 فادطلا دزا لعام ىبداع مثءوضوديدعتوأ ةروةكموأ ةزاذج ىلا هنم يرتولو ةيلالينرة تادابعل

 هلوق) ره بجاودثازلاو طيوشانلثو ةثالث احر ا لاقو مصالا ىنةعبرأ ديايركجا طاوشالا || نم

 اراهظاهمسناكو ةن-سلل ناس (ىل )ل ءرب هلو ىوج نارودل اوهو 0 ان صضع»قو (ير2ار

 | ساعتي لاقاذهر موت لاو زدس علا خبر 0 الايبي كيحرتادل#

 هنا



 ا ندعأملا ضع نعطو ىنالقسعلالاقمدآ ىتاناطخ هتدوفنيللا نماضايب دش أو هو ةنجلانم دوسالا |

 | خيصنيالو خمص» داوسلا نا هتداع ىرحأ ىلاعت هللا ن ان هنعبجأ ت اعاطلا هضيدت لو ب اطخملا هتدوس هك |

 الثلداو لاب ريغاستال_قو ىلوأ ىولتل افداو ل اةراحماىف بوثذلاريثأت ىهوةرهاظ ةظعكلذ ف نابو

 توصالب هبفبلبقي و هيلعهيفك عض, نا ءاهقفلادنعوه (اطتسمداوق) ةنجلاةنيزلاندلا لهأر اب
 ناك هنارمع نعودالصلا ىف اك هيدي عقرب نادعب نكل ليقتلا ناكمد.لابهجولا عمرك ذ ةيناخاىفو

 هاوركتلقامكلسقي مالسلا هملعهتبار ىناالولو عقنتالو رضنال رح كنا لعأىنا لوقيورما لقب
 لاقدتلا باك لاق كلذ تلق مو لاق عفن و رضي وهنينمؤملاربمأ اب ىلس ىلعهل لات قرزالاداز ةعاجأ
 ىلعمهدوشأو متايرذ مهر وهظ نم مدآ ىنب نمد رذحخأذاوىلاءت هللا لاقىاق هللا باك ىقكلذنأو

 جرخ اقهرهظ ىل-عمسم مالا هيلعمدآ لجو زعدتلا نلخ اى ف لاقان دوش ل اولاقكي ربتسلا موسفنأ أ
 ناسلو نا:يعرم اذه ناكو قد ىمهقاثمم بك مشد .نعلا,هناو ب رلاهنام_هررقفورهظنم هترذ

 ذوعأر لاف ةمايقلا مونةافاوملابكافاو نادهشا لاقو عضوملا اذه ىن هلو كلذ تلا لاف تف !لاقو

 ةدامعدهع بد --اوناك ساستلانالرعكلذلاقامتاو نسح نأ ان مسرمق تسل موق ىف شدعأ نا هلا ٌْ

 ىل_ءوىلاعت هلا يظعتالا هيدصقبال هنانممف كلذ ندرح | مالتسا ن أل هاما نظن نا ىف مانصالا

 فطاتيو(ملسهءاذياالب هلوق) ىايز ع هندب ىذلا هجولا نم هعفنركس مر عوهجولا كلذ نمهفلاخعملا]
 ليصحتل هكرتي الف بجاو ءاذالا كرت نالو قش بلق ىمالا تءعزن|مةجرلا نال هجربوورذعن وهجازن نع ||
 ىدلا ننس نم هنابسدجأو ناتخاةنس ةماقال كرتدق 'ىب>اوةروعلا نعرظنلا فكن ادروأو ةنسلا ظ |

 هنا لصاحماو نات اهنمو ةرورضلاريغب درقم ف كلا بوجو نالو مالتسالا فالك ها فلختال هنالوأ|
 ردقي نافدلبقو نوجرعلاك ايشرمأر دغب 1 نافامهادح اوأ امهل.قو هيدي عضوءاذي الر هلسقت هنككل نا
 وهنف نيةرمادنعالاءامسلاوهف هبفكن طار لع عجل عفرلا ةنقب فو هيفك نطابب هل قتساو هيدي عفر

 مارح ادحسملا لخاد فاوطلاناكمنا ملعا(فطو هلوق) ةيناخا نعرمتةباو رارهاظىف ةنعكدا]|]

 هنالدبعب ناهيلعو زوال د ه-1لا ب راخ نمو زاح ىراوسلا ءارو نمو مزمز ءارو ن متدملابفاطول ىتح

 |طئاح لصاسقلا انلءقد.عبلاو بي رقلا نيب لصاقدح نمديالقتنملا طئاحماقصالم فاوطلا هنكعال
 دهسملاناطبحنالتيسلارالد بلا قاطدةف دحصسملا يراخ فاطااذافةدحاو ةعقب كح ىف هنال دعتملا |
 هبلعتكممللا خف ناترذناةعدتلا ىضرةشئاعنا ىو رةيابنلا فو طصملا نعرحج تدسل انيبوهندب ل مت

 اهد مالسلاوةالصلا هيلعذ خاف تببلا ةندساهدصف نيت عكحر تببلا ىف صن نااسو هللعهتلا ىلص |
 نمدورخاف هةفنلام.مبترصق كموق ناالاتدملا نمميطحل ا نافانوهل_سلاقف ميطحلا اهاخدأو |

 تدبلا ىفميطحما تلخخدأو للخلاءانب ترهظأو ةيعكلاءانب تضقنل ةيله اجلا, كموق ناندحالولو تدبلا ||

 شع: مل-ف كلذ نلعفال لب اق ىلا تءنئلوابب رغابابو ايقرمثابأب هل تلع-و ضرالا,ةبتعلا تقصلاو |

 لعفف امم ثيدحما معهم ناكو ريب لا نسهللا دنع ن مز ناك ىتحنيدشارلاءافلخملا نمدحأ كلذل غ رفتملو | ١

 جاخم اورك لتقالبف تيبلا ىف ميطحل ال دأو ليلخملا دعاوق ىلعتدملا نب وليلختادعاوةرهظأو كلذأل|

 ةندسلاو ىبرتنا ةيلها4 !ىف هملع ناكام ىلع.داعأو ةبعكلااءانب ضقنف ريبزلا نبا هلعفام ىلع تدنلاءانيإأ]

 لداسحماو مهدهعبرق ىنعي ءاحنارسك,ك موق نان دحهلوقو حاعتلا ىاكةمعكلا مداخ نواس عج
 مالسلا هيلعناكو ةيلهاسجلا فق شيرق من مالسلا هيلع يهاربا مةكناللل هتذيتارم سجن ب تنملاثا
 ريبزلانبانانم ةيابنلا نعقيسامن كل جاحماءانب ةسماخم اوريب زلانيهقنادمع اند تراحم عملتي[

 ناكونيبابهللعجو عرذأ ةسج هيفدازف لاق ثيحكللاناوركذ ا فلاضمتيملا ىف مطحن لعخدأ ||

 ىذلائاربزلانبا هلعفام ىلع تدبلا نب جاحم اهركهلوقو عرذأ ةرشع هلوط ىفدازفاعار ذر شع ة ينام هإوطأ |
 هداحاقربد زلانبال عفا هريخاف ناو رمنب كلملاددعىلا باح ابتكربب نا ننال تقام هنا كلملانءافأ

 ل هلرو

 تر
 ) روع لا

 كالو م م



 (نمعملا م نملوالازحجنا)

 1 مالسلا هملع للخلاءاعدل ةداحا|متالربغلابقلعتام كح ىف ة.كتلانالو ىبتاَةق ارالابمدلاةلاسا ميثلاو
 ىلع ةمالع تاعج ىتلاةريدكحمتلاو معتلاو طولا ميدصقي ىتلا ةيطخلاو مالعالل ىذلا ناذالاك ناكف

 دوصقم هنالعاب قاعت اذاالا«افخ الا راكد الاو اعدل ا ىف بحتس» هنا لصاحلاو لاقتنالاوةالصلا ىفلوتدلا
 ناك (ةىتسم ىصوهلوق) ةيانعلاو حفلا نع ةبلالينرمثررضتي اليكمسف:دهصق غلاسالن لو
 »و هيدش ى” بأي نم (دوعسلاأدباو هلوق) هساتلا ب توصلا عفر ىلسعدوعل ريعذلا ربك ذي رهاظاا

 افاد وش لغتش ل ىنعب هدب ءافلخلا اذكو م .السأ| هيلع هلعف يملأ اذهنالمالسلاب 5 ىعمملا

 ١ ةءلالمترشز رح فاهعضوب هتمعمدأ ىلع ن 3 ءامدعبد مل ارءدنلا نأ لعاوالوا أضوتي هنادرتالف 1 6

 ىلعملا برد ىلع ةكم ىلعأ نم ءارحح هد“ ىهوءابلعلاةم دما سلخ داف هللا اهفرعش ة كمت اخداذائأ

 اهلمارامئافوحد يدنب زيلع كتب رم اره هو نوح بنحت ىنمو عطدالا ف قرطو

 ىستناءاسفنو ضئاخت بف ةفاطاللوهو افوخدل لسغلا نس و ةعقملا ةلالج اطظحالماعش اخ اعضاوتم

 نابحتسل ناك ن اورض الهنافارأ وأ د ءلاهل لب نأ نيب قرفالهنا ىدنجربلا ن نءىوج النو

 هقفش لد : هنسلل اريسفت سالف الملل و دلا نع اب ناك هلاز 50 نعوىورامو ىمتنااراهناهاة دب

 هات رشلا تناحلا ىلع ةعبرالا باوالادحأ ةيدش نب اينأ لسعاو ةسلالينرمث قارعسلا نم جباحلا ىلع

 دما مغلاءادكوىدنجر بلان ءىوج عارذ فلأ نورشعو نام ل قام ىلع دعدملاةحاسمو ةعكلا

 حامصملا فك ىلعملاةهجلا كلت ىمجم”و ثدنأتلاو ةملعلل فرنماسالو ريق ادنع ةكم ىلعاب ايءايلعلا ةينثلا
 ا:دش ا ةطوحدمل اهقاعتم ىنعملاصن | ى هو رهن هب دعما دوه ملارع اروانطش طضاذك املا تف نوحئاو

 ةكعلو:رياسلش كن رك لاع أ لاما نع بص: لم ىرورجاو ةمسمسلل ةكملودتدب هلوق فو
 جرضو ثمل بايهلوخد السم نوكمل ىلملا نماهلحتدي نأ بدني و فوذحم فرظ لءافف
 تيم“ دلبلا ملا وديمسملا ءاملاب ليقواضا 114 اهلاق. ودلملل مسا د56 نأ هماللك دافار لفلان م
 |. ةتا خلا فنوج درك بخذوك ا سانا نالزب .هواوهه ذب ىأ بونذلاكمتاهنالكلذب
 راثك الا: نءابماحتو راصتخالل الطاعن ناو تاس أق:دازوةتاموحاهءاصمأ ىدح مظن دقو

 ءافلتهلوق) . ىوج هلل مالنتلا جيزم ىلا هذه ماع (ةكم لوخد ةساتلارثكامتهلوق) لعأ هللاو
 انيرانيف مالسلاك نمو مالسلا تنامهالا لاقواثالب“للهو رتكره طملا تعمل ىلع هرمصب : مةواذاق 0 لا
 هح نغم ه-موهفرشو همظ دن مدزو ةياههواعركتوافب رشتواعظعت اذه كتندزمسهللا مالسلاب

 مالسل اهل عنا اطعنعو هلادباموعديو رعنعكلذ ىورار 9 واهظعنواعركحتوافيرشت هرقعأوأ

 ىوىلاي زريقلاب اذعو ردصلا قدض نمو رقغ :اونالا ند تتلا نتووعأ لوةب تملا قلاذاناك
 ةالصلاراكذالامهأ نمو ىلحلانعهمفو باسحالب هد :هلا بلط ةسيعدالامهأ ن نمو حفلا نعرهنلا
 ةالصلا ىف مامالا نوك«: ناالا فاوطعلاو نكرلا مالتسساب لب ةالصلارددهملا ىفأ دسسالو واتا ىنلا ىلع
 دنعءاعدلا (ةسقت) فاوطلا ىلع كلذ لكمدقف ةمتارةنسوأ ارتولاوأ ةعاجلاوأ تقول توف فاغوأ
 ةناغد ةياحسارو تنبلا هدهاممدنعوء دي ناب الر مامالا ىدوأ 6 ذو راسم تلاةدهاشم

 لا.ناىلوالا (ةعكلاءذه نمربك هللا ىنعلاوهلوق) رعيلان ءةملال رمش و عدلا باك سمريصمل
 هلوث) ىوج ميجا, ذوب هفذح هناق هملع لضنملا ف ذح هدفي كر كح لكن هر رك الا ى:عملاو

 ةجرلاتسلىأ (ك.نمالهلوق) ة.عكلل باطل اذا فاكلارسك, (متاكنالجو ك-تجرناىأ
 تاوصلا قالخكتمال هلوق نمز 3 ضعب قف عهوامو ىلاعت هللا نم ىلا كياذزملالسىاو

 سلف رمل امأ ابار تنكنا مودقللو الالح تنك نة كتل فطف (دوسالار لا ل.ةتسامثهلوق)
 مفلان ءربن ةمقلا نع ضرغلا فاوط ىنغا هب خد نافرهتلا موي لبق لد نا اذه مودق فاوط اف

 رحال رن س اع نبا ثيدح نم ىذم غلا جيش أ دقفالإو نأ الا هملعامراتءايداوسماب رح افصوولاق

 دوسالا

 او

 َح



 د (ئدمالنم ىلع)

 ىنأنعو هحرشو ربونت ماعط نمفك ثالثا فو ئشد قدصتي ةدحاولا ف ةلواةرعش طوقس فاخاأ|
 عضوملاوهو مدخلا طسولايدارملاو (هطسوىهلو3) ىبي زمسربالاب ةقطتملادشمرك هنافسوب |

 مافن كر رولا قوف ىذلاذانمتملالا قو ب اوصلا لعتو نوه ناكر ولاقوفندسلا نمقدتسملا

 قثوأ ةكثاعزعىورال ىدتفادشناو (هريغ ةقفن همف ناكنا هركيشلاملاقو هلوق) ناتنلالا|
 نااناو هتقفن هم ةناكاذاام الخ حاسالف همأ |ةرورضال هنالو هنع تاثسن يح تدشاع كةقفن كدا ٍء

 درب تاقناف ىج زكا مالو اط.ذع سدلب سدلاذه نالود.ةريغنم هقاطب ناك سامعئنا]

 يحال تملا طبقا س دل ىنعم قس دلو عاج الاب هرك هناق هريغوأ لدحيرازالادشولام هيلع ْ

 لوالا نع سمح تلقاطلا ا سلو ةقدصلا همزئالماك امون هلعفولو هوركم هناق هسأوإ |
 المحورازا 1 دشدقالجر ىأر مالسلاهم اعنا ىوراموهو همةدرو صنب تّنث همف ةهاركلا نانأأإ
 مرح او ةءاصعلابس أر لا ضعب ةمطغترا,تءابوهاسما ةقدصلا موز ن اءىناملا نيعو لذحلا كلذ ىتلالاسقفأ 1
 (نونلاةلاصا مهوت ىلع هلوق) لكاالا فاك ةقدصلا,همف ىنتك,ربسإ هز هطغامنأ الاكلذن معونممأ]

 مهوت ىلع ىن.م نابمحلا ىئدلا لع ىنعم نمه ىربر حلا لوقو ريد- م ش
 ةءاسالا همز تح ةنستداح ولالا لعاب مدان طدخملا قلاق (هسلت لارم كاوهلوق) نونلاةلاصا]]

 أ مالكي اهعطتيالوعالو تارمن الثا يف ذخأ الك اهرركن ا بحق وابو دنمو ةنسو اضرف ن نوف هر ا

 ٠ شمعلا نا كم ل لاقهسعل اًمشىأ راذاوا الخ ىف هيلع مالسلاو 55 زاحامالخى مالسلادرولوأ|
 : رانا. نمذوعت وةنحلاهللالأس وارس ةسلتلا تقع مسو هملعهقلا ىلص ىنلا ىلع ىلصن و: وةرخ الاس عا
 | اولا ضتارفلاب ىواءطلاهص-خو ةماو رلارهاظىف الفنوأ تناك اض رف (تيلص قم هلوق) ةيلاليترعثأ
 | اناكم ىنعي نتف , (انرش تولعوأ هلوق) رهن قد رثتل اريك راه ءارحا تثاوقلاو لفاونلا نودأ
 أ اتاايداو تطهوأ هلوقل تسأن :مريغوهو نيرخأتاا ضءب لاق ةفرعش عج نب نيل مذ هنا ل فواعفترم

 ناىئش ناك لوالاربدقتيذا ادارفا هلع فوطعملا ىلع فولطعم قاتل ندي ىبوتا لالادل بسال
 ناكل اريدقتيذاهءاوص لالا يدقتب ذا هلوقو رهن ةملاعلا هةنكجمالا نم ىتعت ةيدوأ تظمهوا لوقإ
 أ ةيدوالاريسقت رهغلا نع مدت (ايداوهلوق ١ ىناثل | ةناكم اكو لوألا لغات رض ى وجا ديسلا تدار
 ١ ىلع لدي ف نصا مالك طومهلل بسانمريغوهو هحرمش ف ىوجا هيلع ىرحو ةيلاسعلا ةنكمالابأ

 نءالقن ىوجلا ط3 تار طومملابىداولا ب ناحقو ولعلاب فرشلا ب ناحىف ريعاذ_هو كلذ فال

 || (يكار عجهلوق) لاكشاالف هملعو طوبملاب قاعي لب ىداولل اريسفت سل ةملانعلا ةنكمالا نإ
 ْ نودام ىلع قلط : الو تاودلان ماهريغ نودرغسلاق ل .الا باععأ بكرلاو عمج م ماوهلب رظن همق

 | لاذاو مهضعب لاقاما وةداعلابر :* تحرخامتاوةيزارتحا تسل هموهةمىف ةرتعملادوبقلاو ةرشعلا

 أ بلاغلا نا ىلع ءانبهرك ذو هلوق) هملاريش امجراشلا مالك ى قأمسو لاكلا نان ءىوجاضع» مهضعل
 أهلوق) دّدعتملاو دحاولا نيب الود اسم او بكر لا نمب قرفالف لاكسلا نبا نع قدس |مهىلاهن ناقل (نأ
 0 :تل ىنع ىلوأ ناكل تردهاو ا للاقوأ ل. ةراحسالاّتقو قو ىأ تءلص بم ىلع فطع (راحسالاوأ|
 قوابؤىلد :مالسلا هيلع ناك ةسه عضاومهذهف ءاعدلا ناسا اهق نالرادخسالا صحنو تافوطعملا ْ

 اذكحو لوزنو سوكر لكذ ءو ىلد زلا لاق عم اوملاههدنعةسلت !|نوحتسإ اوناك ةدش ىنأ نيا هاو ١

 لاقهلا هو هنيع نعام ىنلالا ىلي بلم 0 احنا يوخأو هانم ع نم هظاقيتسادنعو هتباد فطعتساوأ
 (ابكتوصاعفارهلوق) تالاح رمش د. مغر أم الاسد: لئادادهو خفلاف ْ

0 َ 

 تونصلا عفرب رمالاو ةبلتلاو لالهالاب همت -اوصأ اوعق ةرب نا ناضحأر م 5 نار عافل-:ريج ىناثأ |
 ةيدلتلاب توصلا عفر 0 لاح لاا لضفأرخ 1 الانيا وسدووالا امامنا ظ

 ل 0
 اع

 > الا رهح )|ىفهلوق نارهظ مث ىبتلاضرالان منتمطملا ناك ادا ارملاوعاملا هدف ىرح ام ىداولا نا ىدنجريلا|



 (نمدملا مف سد زحلا) ش 1

 اللد ت ماذا مرحمل هيو ةدطغتاولاق انباحصأ ناري .غدج رلاةلخ مدعو اراماعألا نا النا لعل د(
 اعاطقنالد كلذب رمااتاو هسأرو ههحو ريما 1 مردغ نع لمس مال اس | هم و

 | نيرخأتملا 1 د سسك سا مالسلا هيلع هلوقل توملاب مارحالا (
 اامسأر طق ةأرملاو هلوق) رهئامهريمخت نع 8 اذملو همارحاءاقمب صن هتقان هتصقو نماماو ||
 أ قو دنع اصوصحت ماسالا فهسولا فك ةأرلل عرش ممالسلا هلع هنالرطتهمفلق (اههجوال 0

 (لديالامهسوف ةأرملاءارحار عننا لوقاماو ىراذلا فاك نيزا افقلاو ناقنلا نعىبنلا درو ءاتاوا ىَب 7
 | لصفملايديلارتس مرحبا كعقريلاو تاقتنلاكهردق ىلع لصفملارورتس م دعاههجو مارحاندار مازاف كلا ىلع 7 000

 | اهتعهللاىضر ةشاعتلاقو ةمردع ىهشو اهه>و ىل طع ”تناكر م ىفاتننءاه“ ما نادرود# وهردق ىل اعأأ 00 نأ

 (] .ب
1 

 | ملايرتسلاالودق 0 رلاد 0100 انيعىذلافاههجو ىطغت ةمرحإ || ' 0 0 /و
 قالط | نم هءدللا هيدار اوهح ولاو س أراىأ (امهلسعو هلوق) لكلا نبا ن نءعىوجراخ او ةفداملاو

 |بيامعمال (ىمطامهلوق) رهن ةداعهب لسغب الدجولا نال ىمطخلا,هلوق نب ر َ , لاح ادار اولا | 0 : 31

 ا امهدنعو مدهمزاب مامالا دزعف هلاممتسا ىف رهظت ةرقلاو امه دنعر ءشلانملب د و ماوملا لقي و مامالا د 3 00 و

 | ردسلاة دايز نمةرهوجلا امواقافتا عون ”هل امع ساب همزلد ءال ثح نانشالاو نوواصلا قال هقدصا مفر لو للا و

 لمعتسع سيل هنالهسءلعئئثالارخبم ارازا سدلول هنأ ىلاءاسعاهبق . (بيطلا سمو هلوق) ردكم [ 3 ا ل د
 لعجواور هن ئوش هملع نك ل هنمئثهبوُ* لصت أوردت ادب لدول هناا ىف ىلاق مث نمو سدطلا نمءزجم 0 وحاب كل
 ا دجوب ناكاذاءلكا هركيرانلاوريغت ل نافهنمدحوو بطلا عير ناكن اد اك اب سأميالف حط مالا 0 ١] نسيب 0 لا
 | هلود) ىدنحربلا نع وو فيصل دسك الناك ناو انيط نخ الاى شو بطلا جرهتم ري دول
 | ىدحلاغل_ىتحكسف راوقلتالو ىلاعت هلوقلةرونوا قارحاب ناكولاه مفةلازالا قا ايدارا(ر 5 ل ” تاب ملا
 | ١٠و انالا فو رافطالا ملقتو ب راشلا نم ذعالاثفتلاو مهتفتاوضقمل ث ىلاعت هاوقلو هل 0
 |ءاضق دارملاو خسولا ثفتلا ىز رطملالاقو لالحالا ىلا مارحالا نمو رخملاهناكرعشلا نمط الاوةناسعلا ل

 ظ ىلكلا ىتنشساو ةماغلا نعانشلاستغالاو سأرن|قاحءؤاضقو مارحالا ىفشقوه ىلقو ثغتلاةلازا
 اأرطبلا نعةيلال نر شاندنع هدف ئنال هنأ دخاشم ض»ن رك ذد قف نيعلا ىفتد انلارعشلاة لاز 000

 أل دارملاو ”0 تاشاسا امو ةفحلاب ماسلا لحشد مالسلا هيلع هنال (ماحنالودو هلوق)
 النا رمل تش ةنازخملا فلاقةهو ركش مسولا ةلازاامأو راحلا:املاءلاتغالاو احلا لوخخ دورت
 ]| مذدعتلاتب ث.دحارهاظأ هن لي أسد ارظن هدفو ىدنحرللا لأق ىستأ ع دولا تقلا 0 غب

 1 | ناك امثل انما ىف ثفتلا نا حاصلا ىف ةىذلاو مسولا هانعم تع 57 !عىندمىدذجربلا مالك لوقو
 | تاروظ# نم سدل هنالنتتنعن امرعأ 1 الو لات ىوجدنا ءلا ياحو نراشلاو رافال صقو 2 ن ما

 | مرعش لاوأ قوصلا نم ةملا ل مالا فوه (تيدلابلالطت_الاو هلو آود) ىتنأ س وان عارجالا

 |0 ةانكك صدع لع عوفر بفوأ انس فو هيف تسال مم ىتسملا ىلعو :اطأأ ا كوت

 اروخك امهدحأ باصأ نافههجووأ هسأر بص لنا (لهلاو هلوق) ىدنج بلا نعىوج يدم 0 ,
 | ىلعايو عقردق الجر رمأر عما نأ ىو رام ) هوشاامو طاطسفل !اءلطتس نا هركم كلام لاقو د هلو5) يات 5 0
 / نمرتتسامالسسلاهيلعهنادرو أمانلو ىبا ززرباىأ هإ تمرح ا!نل مضاهإلاسقف سلا ن هرئتسا دوع 3 00 0 ا

 | حرش * طاف هإبصن نامع و هر لظتس وابوتةر حش ىلع اد ناكرعو رهةنقعلاةرج ىروىح -رخلا 2 + 0

 | نعانخيش ىضتالوابف أ مطتالكناو كاع هلوقدتنو !نمداضل اممكوةزههلا محفب مضاو عسجما 8 1

 اهيضاملا عقووتحلا لعتش ومهاردلاه ف لعضامءاملارم 3 (نايمهلاة شودلوق) حاخت اهعلاراتع| 2
 ما أو منتوج ءالادبو ففسو ةقطن 0 : ماغا

 | ناقنربنكلندبو هسأركحو رسكرتج رحوهسرمض عدو ةءاجودصفالك دودلعفا اريثكو لو ةقدصأ

0 



 وا (نكدءهءالءم ىلع)

 ةيسعا (ليوارسلاو هلوق) ند لا يعمم نم تسل فارالانالتاخئاسنل نءىنلا دعدبقإ |
 هغلاضودرفم لو ارساذ هىلعف ةدلاللنر مش د ثنا ورك ذي هبل امعم .بادحأ ىف فرصنءتالب وارسس عيجلاو

 رغس بحوب اممسلن اق (ةوسنلقل لاو ةمامعلاو هلوق) ىلاو رمس عمج لب وارعملاو لات ثح رمخلا ام
 0 م سأر 0 هيلا جات ريغاوه ةنكلف امساك عون :ةوهو رأرلا| ا

 (ءارقلاو هلوق) 000 0 مرعاممسلناىل اةراشاامهركذ نوكحي ناأ أ
 ,ىي ١ و هوحنو صيت :ىدتراولاكر 0 ل ديو هيبكتم لخدي نايءاسقلا سملو داب ا

 مدور ا عر - هك !م.ذع ناكن او فخلاو ةنازخا ىف هر نيفخلا سنل نأ زويخف انلاماولامرلل ةسناراذهو ف 8 د لعنه لرب ناو | ىونموهو هبف ىثلاةحابر شب هال عونمفتلا داو ىتافاو (نيفشاوهوق) ةاليرا

 0 0 ا امهعطقأف هلود) رو ةجاحريغب لالا الثا نم هيف اس نيف عطق هل لحال يلعن دجو 0 ْ اروي هل. تلم, || (مادحال ناالاهلوق) ىد_نج ملا نع ىوج رك ذلايدرفأ اذهلفافرع طبخلا هيلع قلطال هنكلا
 000 ليز 20 رظ ٌظ ) د ل هنأ عمهلو”) ىوج مدلاهيلعف عطقلا لق امهمبسل ن اف ىفامركبلا لاق (منا لفسا

 ا 1 و فالخت هربغو أ قزاب كس مس ثءح ندلإ اردو ىلع لعام لعب الركذام لعش ناو هنانىوجتادسلا هيف ١
 39 العش *(ي أ ناكل ببطن غوبصملا لاقول (ملاسرو غومصملاهلوق ) ةلالدلا قدراطن هل لماش هاف فنصملا ردم ١
 0 0 عرزبنولابالا سدل مسجسلاكت امن سرولا ومالا ىفلاق مري غوهو ركل هلال 3 ا هيب جعل <" سرولا هلوق ) تاهمتز لحالات لا ىوج لمثاورصخا ١
 0 0 0 د .ءكركلاو ىسمتن اابرعش قومالو* ءالط فلكل غفانةنم نرشسوف وا ا
 0 0 ل عنتال ى هو نوئلاوفلالا ةدارزالا ه--ق س د هنال نونتلا (نار ةءزواهلوق) 3 نم باح ١

 قمار ةداسم “سيور ىجفاشلا لاقو هلوق) ىوج نامعك د ةيلعلاوأ تارا ةفصلا عمت ناك اذاالا اهدحو نر ا
 عل مزور سيو عز نهن 95 ضفانال صوقنم هفال دانسالا قزاحم (ضفئيال هلوق) هل بنطال هنال (رفصعملا سلب سأيال ١
 "ايزو كر "له وهاعاو طلغوهو ءاغلا مذن ضف نولوة.* اهقفلانا نع ىرودقلا تا ىفامو هل ىلا ئش ءلادائسا ١

 (ضيب رب ةدحإي نب 0 ءاهقفلاهلاقىذلا تلق هلوق.ةياغلا قدر اضفن هضفنأ بوثلا تضفن لاقي هلعاف مسولام ىلع ضفني

 فادي كَ 16 ىوح ىلا سام هني رعب اده ادعام ّ عةفلا دنع أوق) ى وج ىمتارئانتلا ضفنلاو هغمص ضفن 3 7 0 01 1 0 ل 'ضفاوترتسوأ رم نونو لا 3 كوباوص

 بوح ؛لاك مرح هنم منع هر وفين كجارئاش الن اكول د ةحئارلا ىلع لد دود ملا(غييصلارث :انتءلوق) |[

 "دا وهو ( تملا ناحو د لثدو ةلوقأل رد تخ م ناو هنععون :ةوهقال !اوط.خملاربغبوُلادارأو ىوجر بما

 000 (حوفيوأهريخملا عسصلارث | ىدعت النا دج دنعو هلوق) جارسلاو طي ا نعربن ا

01 

 1 حوف وأ متن نا قدور .عىلا عبصلارث راىدعتب نااما نب رعالا ني هد ادم دنع ضفاف ةيقانلاالإ]

 مل كليهما 0 ا ( هجولاو سأرلارتسق'اوهلوق) ةمهذشا حلا ,اقملاف هريخىلا غ.صلارثأ دعت نقال
 ا 4 0 اول أوو هق لص همْزاتة دل .وامو د: ام قب ولد عز جالب 7 ناك انا هسأرأل

 نر“ 4 7 .بأل أ مد ر ىطغولو ماومإلا نمرهلاةرانعردص فام ملعب هنمو 0 مهو واهسأر تامل ١

 0 :ك) | قاحاك لك || ك2 هنمعب رللف ةيانجلا نم هجولاو سأرلاب قلعتيامنال مدديلعذامو ههجو وأ هسأر ا
 مسخ هج قوم ليال بل امرا ترسل نالاههجو نع فاحت لود أرملاتمغولاذكو] /

 هللا رع ملا لصاحاذهو قافترالا ىنعم نمد فام مارحرت ولا نال مدمزناموب مان ل

 تان 15 حرلا مارح مالبسلا هه لع هلوقا )م ولاة طخت لاحر اروح ىفاشلالاقو هلوق)

 وهو هسأرال الوههحو اورمذتال ريع ن نمرخ ىذلا مرا ىف مالسلا هءلع هلوقأش 52 مارجأو ش

 ق.:اخالاو قدعلارم ا 71 ضدولاو هيا تاغ مريوهو نا ذرح قد 5 أخا ىف هّق ان هر, تصدو ىذلا يارس ءالا

 ا نعمالثبا 4 ”هيقنالاز 100 برضو »و ذز+ ذب جنا نرفاب ضرالاف قوس



 (نمعملا تف نم لوالاءزنا) 0-7

 0( 1 نددت هلطو زاب موناامنين لنايمازحالا مها اذامنال نيءمُسا همن ىلع فةونال مارحالا

 لاعفالا ل فر صحااذ ااذكو ةرمعلل همارحا ناك اذح اواطو شفاط ىتحنمعب 1 ناف لاعفالا قعرشب
 تحوودف اف عماحاذا اذكوهحءاضقالاهؤابضق هياعب< ه>هرمعلل نمعت مدي للدت نيمعتلاو

 لغتلاالو ضرفلا نممعت مغ نه جحا قلط“ .ىواذامث هرج ى ةىضااهم !ءبحامافدسافل اق ىذملا

 جيل ناك ناوالفت نوكي هناق نت ةنلانعست فال جيلا ةينقالطاب ضرفلا طقس هنابهذملاف

 نبدلا ماسح لاقف امرحم ريصت امان نيسمل (تمرحادقف هلوق) جتفلا ن ع اهكدرت ضوُفلا

 لاتدواهدسو ةيللاناعراثريصت دا هيلتلابال ةسلتلا د: ع هشلاباعراشريص دما

 نبا ىلاقو لالهالا, حنا رف ساس عنا لاق اروفض 10 هلوقانلوم 0 ةففاقلا

 داو نكرمنال وسلا فالخم ىلو لها نما مآ الةشئاع تلاتوم ارحالادوعس٠ نبا لاقو ةسساتلارع
 نا١لءلواىف ركذلا نم هلّددالف اكرتو العؤ ةفلتخم ءاشا نعت هنالةالصلاك جنان ا لصاحتاو ىندع
 ىارا.تعاىفرسلاوهاذه ل علو هماقمموقي ندملادملقت نا نم انام رقلا اذه ىلع كش
 |(شحابفلا مالكلا لبقو هلوق) فو ىلأ نع ىو رامىلع ةينلادرعت هسف ىنتكاىتح موصلاب
 الرع سابعنبا نعام عج ب , دحاو ريغعدصرهاظو عونمم لكلافالاو هن الاى دارملا فال 2و

 هربعمريع ةدانزءابنلاهببطوخامهعب رشلا دص لوقوال ماهر نيطوخ ءاوس (ءاسنلاةرمضح هلوق

 : همارحاقددشنا سابعزبانا ىور لكلا
 اا كان ريطلاق دصن 2 «ي اسمهانبن شع نهو

 | لالا ىل_ع موتا ن نهرتسعمو ىوجع انتا ضطاةردوك اغا لاقت هرعتلا و ثراه ل 25

 كننريطلا ادهقدصت نالاةفاهحام .ددن ءروطلاب نولءافتن اوناكو اهفافدنا لقت وص سدم.: أو

 كو عبق هنا ةعاط نع 0 لوحرإاكردصم (قوسفلاهلوق) ةيرزاح مسا ليعفك س دل اد |

 نعمل اعتو هناي هيينف مرحلار كالا أ مكسفن|نومفاوذظت الف ىلاعت ين طور ارحالاةلاح
 ا ىداعملاىأ هلوق) اهريغىف هنم مقا مظلا نال لبا .ايزارتحا سل مر ارهعشالا ىف هنوك دق ةبرظا
 ' كانك الظءلان لوح دلاك ار دصمن وكي نأ بسانملاو ن_همواظفل بسان سدأو عجدن' قي رص
 00 و زج ند امته علا نالذ تما نوت افوالمل

 مالك نع خود هنا اعاو ىوج قيققلا فالحتوهو دارفاال عوج عجل قارغتسا نا ىلع ىمهوهوربن
 ما هتدلو مودك هبونذ نعجز قسفيلو ثفرب لف جنم مسو هملع هلل | ىلص هلوق قمهضع هلاقإمفنصملا

 ريسفتل رظنلاب اذه (نكرشملا ةلداحموأ هلود) ره هلبقاحاح ىعشال هنال مارحال ادب انم كلذن
 00 و نع اجا سا خإ راسو دارا الا ىف عقاولا لادجما
 هجوب وأ يذلا. نوكين اني. همف قرفال هنالحذلا نودلتقلا رمع (ديصلا ل مو قت رهاوق) 0

 رطنلا هحونيسلو ىوجادمسلا ءمق رطوذلا لمقلارسو نم بصل لئسلانءالاقمثنمو رخآ

 ا مرا صال هزدق همر نال هلق الدرصلا بذ مرحملا ىلع مرغانابانخ# ههجوو 1

 انشا (ديصلاىأ هلوق) ىمتت 0 و اعا او باوصأ

 كلذ ىلع هنيرقلاو لوعفملا ساداز اوردطصملاو ذ تدحازو فاصملا مالكةئونامىلا اذه

 املريلا ميصمدارملاوهملا ىلّتقلاةفاضاروصتال ىردصملاىتعم اب د..صلاذا هلاىتقلادانسا

 يدلل مراشالا ةهرحىف قرذال هنا هالطار هاا (هلعةلالدلاو هلا ةزابشالاو كوذ) قست

 سلو هلوق) ربنلا فاك هب ابعهل نكمملاذاام يل علو عملا ناجارلاو ركب ل مأ لعهلناك اذا
 لرب ىلع لوممْئُت لكناانه طباضإاو ىلا لاق سنرعلاو هب درزلا هم لت دي (ص ملا
 ١ هضء,وأ ندسلا ىلع ءملوةورهنإسلن وكلام هريغوأ قززلوأ ةطا: د هلا ١كم ماع يسع سدا ثد 2 هضعل وأ

 لو

4 

 0 يس جر



 10 (ن كح هال ىلع)

 | نرقو ح حاتفملا نع ىو هلقنام ىلع“ اشالاد داداو ًاربتلا قام ىلعرو دقملاةعسممملا ضن (كلماو هلوق) :

 لكس ىنعمو فكلما اماو كلالادجال لاق هناك ةمعتلا قلعتم د نالغالملا درفاو ةمعنلاودحلأ ١

 ءااىنا_كجلالاقو هلو) ىبهتناكلمابحاص هناا هلل اهاك ةهعذلا نا يعل ذه |||

 كمن 0 (عادل . اللرسكلا لاق هلوق) رسكلاراتك قاس كلانا جاب زلا ؤىذلا( نسأ | 1

 ملا رك رع اوهو كال دحلانا لاقف كبل لوقت ل لق هناك | :

 0 جتفلا ن | ىندملاو ىودقلا تعنلاالريغلاب قاع لاف صلاب دارا اوهسأتا| نم ىلوالا هلا ىف مقواسملا 1

 رسال لا ناب ضرتعم ءادتي الارسكملا نان متفلا ىلعرسكملاةد ولوال ليطعتلا م ىومس قيساسمةقلعتم "1
 ريل ىنو كل عا نم سدل هناممل نكس نتناول ا تلا الطن وكم نر وح
 نع ىسلانا لذ زلا ل قنا ذو عفان لانا علا كذبا لع هن هوتاقفاوطلاو دلع نيفاوطلا نما[

 فانثسالا لعانه لمحت هناالاأم ثم لك هع ةراح ناو هنان رهثلا اك هةعسم .-او هه |ةعاسجو مامالا 7

 امدحملاىفاك ل يرلو هرك ذام ىلع ل.لعتلا ىفرصتقااسغاو ليلعتلا ىوسهمف سلذا خلا فالطت راوالا]
 لهتلو ناقكءأن ءلافلاق(هي ..ذن) خا فرع: هنامدر ةيان ءلان بولا فاك اهتال الع مالسلا هلع هنالإلا

 ةسلتىف قرزالا ن ءىربطلا ك-انم :ركحذ تلق اوحاذا نولي اوناك مالسلام,لعءادنالا نادر و ١
 ماسلا هل ارف كن .]لوقب ناك ىبم نب ساوب مهنم مالسل ا مهمل ءءاشنالا ا

 ذا (ءاندلل مهنلاو هلوق ١ ىوج كتمان يذل د عانأ ىسعةملت هو كسا كسا كيدل د عانأ كن |

 ريصت هنال (ءانملا نم لوا ءادتبالاو هلوق) ىوج كل دمنا نال» ال كيلع ىنثا ىملاريص

 | امنا:د انزلا نال ىلع ىنعع فرظااف املعىأ (ابف 0 ىوجاس رق هانهضوأ مك أدترماركذ
 نعرمنافالخ ىفالاهب نا.ئالادعب نوكحت

 اوذح مالسلاهلع لاقوتاو رلاقاغتا مالسلا هلع هنعلوقملاوهدهنال (صقتنتالو هلوق) ةرونام
 قاكلاى ف:دملا لوقرهاظو هو رم ضتلان ا لع قامت :الا كلل نبا ىحاذذو ىايزىنعككمانم|] | ش

 أ ةدار,كتراال_دا اهكرت اذاف هةنسةسلتلا نالرهاظ :رطن هيفور حملا ق لاق 3 رخال :

 همزات ىتح طم محلا ىقلاق هنسودأب زلاو 2 لا معلا ىف ودر ظهف لوقاو د

 1 راتخاسألا صقتلات ىسرتنا اميسم نوك هكرت نافةنسساممتوصلا عفر نا اق م اهكرترةءاسالا |
 ىذتقت و اسالاتناكواناهحن» :امعا اربخلا 0 أمزالعاو ةدع رت ةه اركلا نوكامزاح ردلا ف هعبتو 1

 لاقولو 0 4 ةءاسالا نم مزاد ءال هاب هقعت ىوحاةمالعلات أر 2210100 ةمرخ ا ا

 1 اوكدعيإل هدأت لا قلطم ىودنملا نارهاظلاو جارسلا

 نعىراضبلا فام ضراعمةءاور ذ عقيل صقنلانوكىوعدنا لءاو ىوجالفال لاق نموامرععأ]
 مك هلوق) رب تال , رشال كلارك ذو ىلي ميودياختلا لس تاور ناك ل

 ىورملا ىلع هدايز هتلحار ار تودسا اذالوق ناك هنا ارعنا نع ىنبعل ا|قىذلا (مارعتبانعىو ر ||

 ةلمهلاءارنا عقب قرمص# ةلاوءارلا مضل انعرلاو ىبتناكما أم ءعرلاو بأي دب نمد ريختاو كيد« سو كمل كيسلا

 ناىلوالا ناكو فاندتسإلل افلا ار هاظلا (2اتيبلاذاف هلوق) ىاشلطل اولاؤل!ىهو داو ]|

 موهفماض و ىوجةدلا طرعشل هم ماعلا ار اعراثريصم هنا مهوت فنصملاةرام .ءناقام ءامىوناذاف لوقا ||

 ناك ناوسهأملا رهاظيف جدستومءانن كل < ريصب هنالانهربت«ب لو هقفلا ةباور ف ريتعم ةفلاسخمل||
 رمغ ماقىت-عسوأ لا باءنالةالصلا ىتهفالخي ةس . رعلا نسح ناك ناو م -راقلاب ولو هم ..لتلانسحيأ
 أ ول هناايعتسالاكذ ذ(ىدملاتةسوأ هلوق) ل2 لال تن دنلاننلقكهم اقمركذلا| ذلا|
 اهداقف ةنديىةعاج كرتشا (عرف) رك وذنلوام ارحالا ىون قوسلانامر< راصتكمىلاادصاتاده |
 ةعصنا عا (قادانهرق) مهفلان ءرجن اهعماو راسو ةمقم رمان اكن |نيمرتاو راص مهدحا]
ِ 

 ريع لاقتالصلا ف ةأاعراشرمم ؛لآةنغالصلا ف عو 21 ةروك ملا فالتخالا ىلع ناك زل و مهللا



 لا (نيعلا تف نملوالازملا) 3
 رو سو كد ل للا لحد لوس تناك امنا سلام نالؤقو ره لاكتشاالا لو زم و عج عقب .

 ريغامنا ىلا "اعاهمقو ةدايع لكس طرشاه ال (ناا ب ىونتهلوق) قدسام قاسالف جلا ضرفدعب ىأ

 مازحا هيلقب ىوتواو ر هتئثلا ىلع مزعلاوه وةدارالا“ارو رخ آمأاهنالهلا جي اديراىنا مهللا هلو ةليضاح

 قلم ىلا هنا كرح سرخالاو كواتلقلابةمتلاو ناسالاب انقلاب عب كاوووصقلا لو صحم

 جار امناو ةوطعلا قائما ل م<:اللقاعلا نالهلاح نم :رهاظلاوهو هيناحاحم>رت ضرفلا نعم ج لا

 2 رصتلا عمةلالدالذااعوطت عقو عوطتلا ىون ناو هءلع ناكحاذا ضرفلا طاقق_.الالا لاومالا

 ىفف كلك دلو ةينلادرعي ءانك الا ووضقملا لو أراهيلق ىونولو هلوقرهاظو راشعالا فاك

 ةسلتلاو ةيبرعلانسحاناوة.سرافلاب ولو ليلهتو دست ما هونت رك ذب نرتقتناو ٌدءالردلا
 2 دوفو نايهديبعل ىلاعت هلا ماركا ىلع هيسنت ةيسلشلا ةمعو رمثم ىف (كيل ىف هلوق) تهذملا ىلع

 هنارهظالاو مال لاهم اعلوسرلاوه ل_ةو هللاوه لقف عادلا ف فلتخ او ه:مءاعدتسا, ناك امنا

 "لا نرسيلامتدق نا, هاعدو سنق ارأدعصق جل اىلاسانلاءاعدب رمأ تيمنا حال هناللءلخا

 الرو راك رك افرك نورة ثرعتلا هاو يس> لح عج هيأحا نذ مهتاهما ماحراو مهمانآب الصا ىف

 قابلا باطخلاب اذكو ىلاعت هللاوه مهلل |بطاخماو مهاربا اًذهىل_ع كءءل قبطان ان الرا
 ناكئاولاعتهلل معسملا ف بالخل لاق, نال |نيظفاد « نين :اعمدحاو مالكىف باطل ازومصالو

 ددعت ناو اطخملا نار ظن همفو ىدن برب ىلاسعت هللاعان سان لا اعدامت اهنا ىلع هاذي لد كل اولا

 ةوعدل ةناحا ةسلتلارك ذنالك الا لوقدنعت» دع_بلاىثاوحلان ءلقنو ىرجألا> او مالك ق نسل

 ناساوم او ىلاعت هللاربغ 7 ناحال ةناقمهللا كك هبلب لم ءاغا باح فيك لوقت ن اكلو هصئاململخا

 هرماأمل مب هاربا نا ىور نام ىلا ةءاغقو ى بش |لم ءاماناسسل ىلعةرداصلا ىلعت هللا ةوعدل هتباحادار 1

 001 او فنار درج اونا ]وأ ةبرروطوءاننسر وط لم> | ةسج نموها تنلا ءانب هللا

 برغملاو قرشلالهأ هتوص هللا خاب اف هللا ىعاداودس> او هللا تند اوح هللادابع ىداو ماقملاف فوق

 َن ميمو ةرم م 3 هرم كيبل لاق نم مهنمو لاهل بتكن ملك ميهاربا باحات بالصالا قفطنلا عمم ىتح

 فارماضو ىتارع اضلك ىلءوالاحر ركنا ر اساس فنذاو لات هلوق كلذلف هسلتلاقداز

 لق رعكاهنالاتد هادعاعتاو#اىلاراشا (اتسلت اىلا عم-->رب هلوق) انش طططاذك ل وزهم

 هلوقإ) ارباع لدبام مدقتد ف احرص 00 م لاين ركذ ةمسلتال مدقت, 1 هنالراهظالا
 ردصمك ل ناىلاريشت (ريركستا لهيتمل اهلوق) ىوجةفاضالل نوذلا تفدغ نييلهلصا 0

 هلود) رع ةناضألاو بالا مو زامَةغل املاوأ ريثكستلا ابدي راةينثتةماقالا اوهودالان ملى ند هه

 رداصملا هذ سلذابلاهلءةري دقت ن نسحالو تاو تموادتلق كناكهظفارمغن رم ىجعل , ( رهشم لعفب

 لوسو لقو>و لديخ كيل ظفل نمق تشم لعفوهو بالاال ةمملد !اوردصختلاماو : لايق م لاعقا

 ,ىراد م 2 5 نم كسل افرع ىهاحتا اهانعم لمقو 7 رادع كدعاطل !اموزل ىا هلوق) ىوج لكحسو

 اهدلو لل او هجورة ص تناك نات أر ارمامذو كوك نمل ىتحم ل.ةواههحاون ىأ كرادسلت

 كنم ابرق لقو عضاخ ىأ كيدي نمد تكماناملوق ن معوضخما| هانعم لمقو كلى دال |اهأ: ءم لسقو

 هسيلعرصتقاوراشلا هرك ذىذلا نع بسنا لوالاو ةءانعل او ىلد هزبرقلاباسلالانال ةعاطو

 ( ىلا ةسهقءادتبالا ىلعةعوفرمواروشااذهوةد وصيت ماعتالا تعم ردلصمو مس ارمسكللاب (ةمعنلاوهلوق)

 نام عاو ىهتتا عفن :لا نم قلخما ىلا له. املكره مور اوهراحجلا قلعتمو هلوق ةداز عمربنلا ىف هلثمو

 سلوروو كك اوه فصلا ناالا عقرلاو بصنلان مهلكز اود دف ررثلاو رح هاظ

 بصنلانيعت اهل 1 ين نازك نزف فصلا ناك ليقع نالاقاخلو كلذك

052 :اعفرلا م 4-ضع زاحاو نايهاذاد,زوكناو ناعاقارعوادب رنالوقتف نييولار وهجدنع
 



 ع (نيك- هال «ىلع) 7
 هنا ىطف> قلوداربن ' كزسلا سدل لو انوشكم نهالا هفتكق ورسبالا هفتك ىل_ع نقل و هني تحج :

 هلوقد_:عورك ذسوانطش ل اقةءلالينر شاعءطضم نوكمل فاو طلادتعالا بكتمافشك هنميلطالا ظ
 دو>ولهازحأ ارازالا ىل-ءرصتقاوأ ىح ةئسبأ|هحو ىلعامرشنن عجلا ثوار خخ لا نعالقن مودقلل فاليو

 ه- :ه ارك, فل-]!ضعب لوقلادرو نمل سغلا ىلع 4 رفا نذر اهمدق 50 ةروعل ارث ْ

1 

َ 

 يب تيب أنبا نعىوج ةنسلاهجو ىلع (بيطتوهلوق) ليسغلا ىلعديدحلاةيلشفأ مدعب رعشفامتيري هنا[ نأ ىفتعي : وأب فدصملاريم نا كاردتسألاهجواض أل ضف ضسالاو 08 لؤالا: نكلهلوق) رو ا
 او 00 : تنك لمآ اهنااوتعىلاعت هللا ىضرةشئاعن ءدروأمل ( ارحالادعب هنيعقناكماوس هلوق) لكلا ا
 هجن غور 46 برطتي مرن ادار أاذامالسلا هيلع ناك باور فو دجأ ام بيطاب ملسو هيلع هللا لص هللا لور بيطا '

 ع 4 تلقا نبأ معوهنمو هسأر قنهدلا صيب وةباو رفو بطل |صيو ىرأ مث دحام تيطانإأا
 ع نار٠ ير ا اذاف ماالادنع بيطملاكلابانها .ج دوضنف كما إد ىوهيلعهتلا لص هتلالوسر عم يرخا |

 ماحب دير ىك/ ىنهنملا اوهو مارحال دعب سبطتمريغهنالو هتعاناش 0 هاربق اوههحو ىلع لاس انادحا تقرع ١
 0 مير دع تارك ىلا هل نيام هنالبمطلا سدلوأ طبخلا سدل الخ ه.هلاصتالدل ع.دانهدسج امو هنغ ١
 شا هنم عنملاةلاحقافترالا لوصحوهو هنانتسان دوه اضن اوت هندي اقل ثنحال ىيطتنالا] 1

 / أ/راغلاالو نادرا الو براخ نمرخ اب | اببط مشرالمرحملا ترب وتلا قءزيوحت نع ىنغاقندللا فاعل صاح ١
 6 ْ 0 || ىفذ لاو هفالخ كدعلو هملعىجأب 0 ءاورناةجرأوه ب .طملا ولا سدل 1 م! ناكانوةدطلا ا

 ا هل يكملوا رغم ناعللاو قد ربلاّدِ هتان نع ولاو ط.خلاريغ هيدارملاو ريخلا ف اكن اّساو روث |
 3 2 نال ولها عرعر !!غوروريتلاف ةىذلا (دممدنعو هلوق) راتخم قرع بطلا 1

 : م لرعبالف صنلا هل اقمى لع: 9 :كلترطتلا ءادد دب اةلزنع نولاف هند نمرخ 1لمىلا لقت ق قرعأ|

 مالسلا هءلع هلوق نمدروامالالدّسااض أ ىفاشلا اورذز اود هنبع تاع بببطتلاة هانا معادأ]
 (أ وو رامو قسامانلو تارعثال هلسغاف كنىذلا نطلاامأ تطل نمديلعن اك انعدلأس مر لجل
 (نيتعكر لدوهلرق) ىلبزعاد دولا ة>ىفانن و دامو ةرعلا ىن خلا ماع تناك هنالاني و راسو وجت 1

 ل ل.ذفأن اك صالسخا الاو نور فاك لادا فأر قواو ةمتلاك ةروتكملاامب:عْئزحتو ةهارك تو ريغىف 1
 || هةرفتم هنمزا قوءادانال (ىنهلدقتو لءرسف هلوق) 0 !ةءاغلا || ىو تدنالانهرمالاو ١

 نالةالصلا فالخض ىلوأ نراقلاف ىنركلالاقةرملا ىفاذكوهمف ارسال رسال ا امأوأ|
 همعو كل ذكلوقينابص:الصلا د لاقة قلو دفا 00 رست ةداعاهؤ اد أوةريس اهتدم

 َ ةالصلا| مر علمعاعماو لم اك اةقفا اولللو- هلال اًوسو رهن ىلوأ ةيادملا قامو تادانعلا لكىف ىجل» نلاأأ]

 دم ةراسعىفبوجولا لب وأ و د نم ديالو لاقىدنتحريلا نءىوجا:هلقئانرالاف ثيح مالسلاو |

 هح ىهوةدحاو ةمجو تارع عدرأر ةعا مالسلا هبل عدنا لعاو ىبتن اةلمهملاءاحلا, بحر قيوأ تو.ثلابأ]

 نمو هش  دحلا نمةرعرقعاةردشا : :مورساعلاةئسلا ىهو مالسلا هيلعابق ضقوتلا ةنسلا ف عادولا]|

 رقعاهلوقو ناسسلا ةءاغف ذاذك هتحعم ةرعو نينح محانغ مسق ثيح ةنار رفح مدرع للبقملام اعلا

 || ناساذهواهرخآى أ اهنكست وءالامذ (كتالصرد هلوق)ةدعقلا ىذ ىفاهاكو انش لانا اردع عب رأأأ

 وكي |مصأو ريك | هتلح ارهبتوتساامدعن ىل هنا تاناو رو زاحهتلحاره.توتس||مدعن ىلوأ ىتح لخفالا]|

 : || لاقفمالسلاهم !ءهلالها قةبامسلا فالتدال تدع ساسع نبال تلإ :ريسح ثيدح نم هدأ ٠

 || احاح مال_لاهبلع جرتةدحاو ةح سو هبلعدللا ىلبص هلت الوسر تاكا كاذب النا

 عع 97 .دكحر زم غرف ني ابر هان هلع بجدوأ نيتعكرةقيلحلا ىزي دعمك لصانفا|

 فرش ىلع العاذف ماوق أك لذ كردأو لهأ هتقانهي,تلقتس انف بكرم هنع هتظؤح ماوقأ هنمكلذأ]| ٠

 نع م ءالصمىفبجوا دقت هللا اوءادببلا فرش ىلع ل هأ انا اوئاقف ماو !كلذ كرد ورمأ هاديلا| 1



 (نيعلا فنملوالاةزحنا)__ 0
 ا ا.( ارعجلا نادل نويس فخ ارهسع ضو ىتةلاغألل ينط نانا هاذ ارعحلا ىداو

 | ىنلادنم ستف ر جن :اةةكرانملا دبءاملاعضوم صح مالسلاوةالصلا هءلعدنا لاق ةيوذعلادي دش

 دوعسلا ىلا حرمت نان هعنموم«ا لا عمنف هحمر هيفزرغمنالاقيو سانلا قسو مالسل او ةالصلا هم اء

 نيسحن عقرزالا حرتأو لاق ثدح كئابحتان مذوب مرا رحت بسانذش لاق ىوونلاكسانللىكملا

 لسراف هللايذاعتسا ناطمشلان م سفن ىلع مدآ فاخام لو#:ل- ءلال- -هأ ضعب تهع» لاق م اعلا نسا
 نت[ تفقوةكلت اللات ناك تمم ع نم مرح ا هللا مرش م لاوحاو ةفوو بناح لكنه ذك ماوفستكت الم

 بالا فاك ل ايدلب دنج ىلا ةسسن ىدا ل او

 اح الا نانا ا
 0 1 1 7 هي

 6 00 هش
 1 اذا اردصم ةنلوهو ةيلجامرخالااهزواحصنان اسناللزوسال علا تنقاوملارددم» هد ةمد أنم

 أاذامرحاردصم ةغلهناةيانعلا ىقهلوق نم ىلوأ اذ هو حادص مر ىأ مارح لجرو كوتنتال ةمرح ىف 0

 | ىةحدال هناريغ|همازتل عاق اان لول طرقو ءأت ثلاىف لخداذا ىتشاك مرحنا ىف لحد

 : هقرعذار هلا ىفهمهوتكهتمهام 0 1 عرش

 ١ ةالصلاةةالصال حاتتفالاةرم» كشك سلاما مارح ال انرون ةيصوصخخلاوأر كذا عمةرمتلاوأ نم كسلا هن ذل

 اول ةانوةظمولواتلطم ىضقي لوالا نيوجو رم ىوقأ لا ذاك ز لاو موصلا فال ل ءاتو رتل جئار ٍ

 اذاهناىاثلا « ةالصلا فالخهلطدأ ن اءاضقلاو ه٠ ةىذملابح و هقالخ نأمف هيلع هنا ن ان ىلعج لاي مرحا

 اراص>الاىالاوةرملا لمتدق تاوغلا الاهدسفا ن ناوديجاملمنالادخ شالرعرأ مالا

 | اذه ف_اطخ ا ةخمص ال جحقادنأ م ارحالا مسف عرش ملهنال 000
 1 ةف د ىأ نم باطخ هنا ليقورمن ”ةرعم ىلا جا ايت الا ةّدشل مازحالااماكحاب عمفألا لد ا تت

 اهبوصنم عمكلبستف ىنمعدي ردصمنا نال مارحالا ىأ (عرمتن اهلوق) حاتفملان 0
 |ةنسلاناىتعي (بحأ ل غلاوهلوت) طرمشلاءاز-هنال(مزجلايهلوق) تدرألوءغم وهو ردصع
 أ ىأهلوت) للان ان ءىوج هإ- .ضفلا قامهماب تو وألا ءابق عمنيدراهطلا د جبأ الا انهى

 ءاسفنلاو ضئاجما هبت ,رمأ امو نولطملا ه.ظاتلا ىف غلب :امعأ هنال هل مالسل ا هملع 5 رايشتالا (لضفأ
 ٍ | مرت ناو قد نام رمان ادهم هتبارءاعسا هدو اتسفن نيحركمانأ مالسلا هيلع هير مادو ىد دلاو

 | ةعج فال ريغمو ولم هيالءاملا نع ريعل !ادنعمهتلا اريشعب الا و اني ةراهطل !لوصح .روصتيالو جانا
 ا ل دير جلا جرو ماحإلا وامن فاكلا ف ىوس نكلهريغو ىأب 0 معو

 ْ مارحإلل عرش هنال هلضف لني مرحافأض ون ثثدحأول تحل اسستغالا ةراهط ىل- ءوهو مرن ةنسلا

 ١ ريغصلاو هم دلع ىمغملاب اق مازحالا نام 0 اوقل هرغصل هوبا وأ هق.ذ .ءدرهنع لهأن اىلسغلا بدن نات ذ طلو

 : صق نم فظنتلا لاك اًض ا وسلا مموزاوح هيأ ن مال

 ىلسعو هدةعب لنا هرعش ا :ومدامعان 1 هس أرقلحو هلهأ عاجوةهياعلا ىلدوطالا فتنورافطالا ١

 قوريغال افلارسكم ,تداو ىأ ت سفن لسم حرش قيىوونلا لاقرهنامهوكو نانشالاو ىمطخ ان هندد
 | ىضاسقلا لاق مدلاودولو م اوهو سفنلا جور خلاسافن ىعس واهحتف ةيناثلاواههضر وهمئملاناتغل نونلا
 ا | ىدذفأ حوف ضيحما ىف مضلا ةعاجركمأ واهعك دو نوذلا عنب تسفن لاقت ءاضرأ ضدحلا ىفناتغالا رمتو

 |ةءاغلا نارتو فت ومو قلحلاةناعلا ىف ةنسلا نا ىلءاو
 أاءاسأل مف ناقهللذالو هدقع الو هر زمالو (ءادروارازا تنأ سدلاو هلوق) ملم حرش ىف ىوونلاوأ

 | هلع دن نان نسورهظلا ىلع نوكيإمءادزاو تن وركذي ةمكرلا ىلا ةرسلان منوكنامراز الاوهملع مدالو

 آخ تت



1 
4 
 ع (نكالنم ىلغ) . 0

 ىل-ءهعدقت نالارماع هعدقتب دق ارسأ ماغعأ ناكف قشاهنال لضفأ نوكم نمالادنعهنا ىلع مارحالا | 1 ١

 املأط هنارحيلا قرك د قف لوالاك ل._ضغ لاف هلعج نم ةيريهظلا ىناملافالخ الط مدرك جارمتأ]
 ةكملوحددضققافال (اممعد ريخأت عمال ىأ هلوق) اطا.ةحاهعدقت هركمف نكرلاب هس شمنا نم هما 1

 موب مارحاري غب مالسلا هيلع ىننلا لوو لاةللوأ هدو رلادر<وةراختلاك حلاريغ ةجاحولو مرح نعد
 الب هيزواعم هل لح ةدجو صرلخك لحما نماعضومدصقولامأ لال نرش ةعاسلا كإتباصتخغ ناك حفلا

 هتغلا خاب رومأملاالا كلذدي رمل ةل_حلا ىهو مارساالب ةكم لوخدهلذ هلهان قتلا هي لح ا ذاق مارح ٠١
 هناؤكافلا من اكف ةمكم تراص مارحاالب اهل داذاو ةمقافأ ةعيصرو هأم هنا ةقلاخما هوو هحرمشو بونت |

 : 0 0 0 ىلا كلذ هماع نم يوتولو ةرعوأ ة>ام رم لكل هساعبح مازحاريخ ةكماد_صاق تاقءملزواجاذاوأ|
 امي لحت:إ 5 / نءىوج اهلض امطةس الو هريخالاه زو اجنالحال هملع بحوام طقس هنافدرعوأ هس مرح أو تاقمملا ظ

 ىتغتس هرو تبق اوما سفن ىفناكنم لمشف يراخل الب اقام لخادلاءدارأ (اهلخادلو هلود) ىدنجربلا
| 

 لامر مكاو ّى ءلاو بل || مرح نمب و تيقاوملانيب ىذلا عضوملاءاحنارسكو (لحاهلوق) روتاهسفن ف ناكوأ حفل اهدان 2 نعأ ْ

 الي تس لهاك هتاقم ناك ارم ناك ناف مرحلا ضرا ىف اك اسنكمملاذا افهىتافإللتاقمملاك هقح ىف مرحنافأ]
 نمو عمر 0 ريخأ:هلزوحمال تاقيملا لحخادناكن من اديفي لح اهلحخادو فنصملا وق نا ملعاو تفلا نعريتتكمأ

 تدور وهو ا . . || هفلاخو ةيلالينرمثلا حرص هنوم رحلا ضرأ هلوخد زمول نجح لب( رجال ماحالا| 1
 ١ 0 تي البراد هرادنمةرجلاو جاف هناقيهرماع ىبنامدن لهاكت اغنملالخادناكنةلاقتيحطخا عقيل د

 7م متو. تاور 2و || ةعرعهنمتاقملالخادوه نم مارح اناذه ىلعو ىوجادم_لا لات ىسهتنا لضفأ هراد نمو مرح ىلا[
 مي اد جفيي ل عبار "ك7 | "نكي ناواومرحىراقلاه. قمل وةكم نك اسىنعب (ىللوهلوق) ىبتناةصخر رحل نم هما وأ

 كار هلع ليس ل (ةرهعلل لحناو يل مرا هلوذ) الوأةكع ناك ءاوس مرحلا ل_خاد ناك نمهيدارأ رعبا فور ماكمأ 1
 نر هلم موز ل ||| تاقيمناك اسماورحبا هيف تاقمملا هكرتل مددمزل رحل نمةرمثلو ىلحلانم كلل مرحا ناب سكعولف |
 سا رب تع وز نوكمع لحلا ىف ىهو فرع ىف اءادا ن الو كلذي رمأب ناكم السلا هيلعهنال لحما ةرممللو مرا سلال

 1 ري 4و ||| لديتيرفس عون ققعقدل لحما نم مارحالا نوك.ف مرا ىفةرمتلاءاداو رفس عون ققحتيل مرحلا نم مارحالا
 35 تير كلعز رن ىس || دص مدتعتكم نيس عون مهلا زدتم مازسلا الإ! ةينلعو .رمال ل ضفأ ميعنتلاو ناكلا أ

 ااا ءايلاب بودنمن اكم فرظ ىلاوحوأ دتنم مرح ااهمن وج ىأ (ةكملاوح مرح او هلوق) ىلشةشاعأأ|
 نا( >7 || لوو لاو-تاسغل سه هنفو ريخ فوذعمب قلعتم ةفاضالل ةفوذعم نوئلاو لاو- ةينئتدنالا|
 -- لاو> ةينثتىلاو-و لوحولو> ع. جلاوحأو فرصتلاة مداع فورظاهلكو لاو>أو ىلوحو ىلاوحوأ
 بناجلانموهوهلوة) لكلاىف ىنعملا داتا عمكلذةروصدارملا لب عجناو ةينثتلاةقبقحدارملاسدلو |
 لاقف نعلملا نبا مرح ادودح مظن (متاف ةرمشلا |

 هناقتا تمراذا لاصمأ ةئالث « ةسطضرأنه ديدتلا مرعإلو
 هنارعح مستر شع هلبتسيو « فناطو قارعلامأ ةعرسو

 هناسحا كيرلركشاف تلكدقو « اهنيس ميدقتب عبس نع نمو
 اذدهىناثلاتدملا نملوالا فصنلا لعجولام ثلاثلاثدملا نع ىنغب تلقأأل

1 

 هنارعج عت مترثعةدجو « فئاطو قارع سس نع نمو |
 نيعلارسك نم عصفأءا ارلافيفذتو نيعلا ن اكساب ةنارعجوةلمهملاءاسحلاب ةدح فالح ةدجو ةيلالء نشأ

 أطخرر دشتلا ىاطخلاو ىفاشلا لعجو عومملا ف ىوون ىفا“لا ىلعنمث دخن ارثك 1 ناك ناوعا ارلالبقتتو
 ىممبعضوملا اذهنا ىلوسلا ذو كم نم مسارف ةتس ىل_عفئاطلا قرط ىف ةنارعجلا ىأ ىشو حاصق 0

 لثاضف نمو شرق نم ىه لغتمةوديز نبدسعس تنب ةطدر اهعماوةنارعملا,بقلت تناك ةأر حا مسان 0
/ 
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 طرش مارحالانالا-ةءهاسعام طقسف لفل ه_:مدقعت امي ضرفلا ىّدْو: الف هر ءادالا لاصن | ثدح
 هجوو ضرفلاهنىّدوب ناهلزو<ثدح ن.سلان غلف أ ضوناذا ىدلاكهن ضرسفلاءاداز وكنا تو

 هادالا لاصتا ثدح نم نككرل ادهش هل نك-ل رك ذامهسامقو اطرعش ناك ن او مارحالا ناوهو ق.سام قرفلا
 تقواما_(موزللا لهأ نمل احن ااذهى هن ال هاوق)ءوضولا كلذك الو ةدابعلا ف طاستحال انفه
 كلذ هنكمالف مزال دمعلا مارحاو هريغف عورشلاب ورخما هنكماو ةملهالا مدا مزالريغ همارحاف مارحالا
 ةبلهالامدعل هراوسولق قدس ةمنلا مدع هلوقب ىصلا مارا تتاح موزللامدع ىننعلا ليلعتف لد ز
 خفف مضي (ةفيلخاو ذهلوق) غلاما مهم الكف دعلاب دارملا نا ءاورد ىدلاك نونحناو رفاكلاو

 ى نا لتاقهنا :ومزب ىلعر انا ماوعلا اب. و ةكم نم لحارعرشعو ةنيدملا نملايمأ تس ىلع ناكم
 ىلاعت هلو ىف تقولل ناك لا رعت سا[كمارحالا ناكم ىأ (ناكلل ريعتساةهلو3) ردي ذكو هو ارضع
 حاملا لوق نم اذخأ ردهلا ىف همهون اكن اكملاو تقولانيباكر تشم سدلو نونمؤملا ىلستب | كلانه
 نع هيزوت ىأ ريعتسا لوقو زاجل او ةقيقلانمب ةقرفتل هيأ نم سل هنال مارحالا عضومت اقملا
 رامخالا كلذ ىلعة نب رقلاو امهنم لكى لع لعفلافقوت ىهو ةةالعلا نمنامزلاو ناكملانيباملناككملا
 ةمابتودحننيبدحلا وهو نيعلارسكب (قرعتاذوهلوق) رهنلا نماذخأ ىوج ناكجموهام
 ءافرطلا تشتىتلا ةذيسسلا ىه ل.ةو:رئادتناكناد_عن موةاهاسح ا ىتلا ضرالا ل_-دالا ف قرعلاو
 الو هقيرطو قارعلا تعسنم ءاح نه قارعلان مدارملان العا (قارعلا لهالهلوق) ىنمعاهرسشو
 قرع تاذنم مزحأو عج ا ىلع مزءاذاىاشلامفوقلورئاساذكو ةيحاسنلا كلت لهأ نمنوكمنا مزلب
 لهأو نه نهمالسلاوةالصلا هلع موق ىنأتب فيكتاق ناف ةغخلا نم مارحالا ةداعا هءلع بحال
 مهتقوف مهناعاجولا قيرطب لعمالسلاوةالصلا هيلع هنأ, بجأن بسماونوكممل مأشلاو قارعلا
 ىبتناةديافاهم رم ناو فئصملا ل وقل قس ذامقارعلابديرأ اذا ىوجلا لاقل كلا نسال ةبادءلا رم
 مض (ةفحوهلوق ) اضن اهّدرب نهريغ نهنويلع نأ نلو نه نههلوق نم ثيدحلا ىف قأ سامو تلق

 ن اوةب ماوعلاو هر نكس ال لاخ مسر ىشو غدار نميرقلاب عضوموهو ةلم-هملا ءاحلا نوكسو حنا
 ىنلااعدىتلا ىهورهم مولصأتساىأ اهاها فحل. ن الك لذي ت .ه«ىننعكلذك سلو غبارلا ىه
 ماشلا لهالهلوق) ىوج محالادحأ ا هلخ ديال ل اترو ةنيداما ىجابملا لقنتن أ مالسلاوةالصلا هلع
 فو ءارلاناكحبس اب (نرقو هلو5) رودق ماشلا لهأ ىلعحراشلاراصتقا قفىنع برءةلاوريعمو

 هلا سب وأ ةيسنوأ اه ءارلا تفو هيلالمنر عمد حت ل هأ تاقمم تاقرع ىلع لساطم لج وهو ىاسقللا
 مهربغو ثدد- لاو هقفلاو هغالال-هأ نيب ءارلا نوكسب هطض ف فالخالو ربنلا ىف لاقردرخ 1 أطح
 ناةئطذغلاهجوو ىبتنا تاغالاو ءاعسالا سذمتىف اذكءارلا عفن هناهلوق ىف ىرهوحنااوطلغو
 ىلاريشي (ةنكمالا.ذه ل هالن وكت تةقاوملاىأهلوق) ىنرقلا س وأ املا بسن ةل نق مساكلرحتملا
 همارحاف نيتاة.ىرتولو (اسهب رم ناوهلوق) ىوج رم اواددمملانمب ىتلا ةمستلاب قاتم وغل فرظلا نأ
 اهرت [ىذاحاذامرحأو ىرحتامم ٌرعلولو بهذملا ىلع هملعّئثالىناثل ىل اورخأو لو لضفأ دعدالا نم
 لقاهف تعج تقاوملا نأ لءاو رد نيل رم ىلع: ىذا ثءدح نك. نافل ضف اهدعبأو

 ىندملا مرح ةفيلحتا ىذيو ع ىنعلا لدي قارعلا قرع

 نيسافنرقدحن لهالو « اهبتررعناةفحمأ شلل
 لهالو ةفحنا مأشلا لهالو ةفماحلااذةنيدملا لهالّتقو مالسلا هيلع هنا نم ميتلا قام ا:ه لصالا م
 ىلأ نس فو ةرعلاو لا دارأ نمي نه ريغنم نوملع أ نمو نحف ندل اقو للان نعلا لهالو لزاما نرقدتف
 ةراحقك[.هريغوأ (ةرعلاو ادارأ نم هلوق) هياغقرعتاذ قارعلا لهال تقو مالسلا هيلع هنادواد

 تاروطظم باكترا نهنمالا طرشن زاحىأ (هعدقت عصو هلوق) وأ ىنعم همالكى واولاو ىرنا ةجاصوأ ||
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 هدو

 رفاستالو ةيزازبلا قورهن غلا, لاك ق هارملاو (مرحمةقفارم طرش و هلوق) معالاوهو رسل فو ىليزأ]
 تاقفنلا فرش عساتملا لسسق» ذاننامز ىفاعاضرابخأبالو ىسوملابسأ عمالو امصدتوأو اه دمع عم 0

 مازحالا ىف لككشملا ىلا نوكي ناءاضتقمو ءايسثالا فاك لكشم نفل ا ةوقإ| ٠
 مرح هل طرتشب له لكسملا ىنذخلا م ض رعت نمرأ لو هصنام ىوجل ادا ركذو لج لاك الةأرملاك || ٠

 هسقوانشالا نع قسامم ةروك دل ىقحت نم مرح ديالو لاق عجاربلف الكشم ىننخ مرح ا ناك 5 ولام كح اضيارأزوالوأ لج رلاك مارحالا ىف همكح لهو ارك ذ هنوك لام الالوأ ىثنا هنوك لامحال
 قلعتلارصق ىلوالاو هتئونا تملءاذاام ىلع همالك لمح ناالا جوزمال لكم ا ىثنخلانامهوةللاكشا 3

 ة>احال مرح ا دعب يوزلاركذ نا لعاو الك شم قس هتئؤأب ملعلادعب هنال ج وزلا نود مرحما ىلع نخاف

 درب تاقناف نابل! ةباغفاكرخآ تقوىف هؤادانكع ناو نهوج رختالو ىلاعت هلوقل ةافووانئا
 ولىتح ىنمعنيدلا لمت نمافو اغلا امهدوصقما ئاوارفس نائْسْاب الامه تاق ةروسأملاوةزحاهملا
 ةدقفرب تج رخاذا اا زو ىجفاشلالاقو هلوق) رارقلاا ملء بجو نيلسملا ركج_ءكانمأمادجو
 مونلاو هللاب نموت أر مال لحال مالسلا هلع هلوق هملعةحئاو نوب لصحب نمالا نال( تاقث ءاسن اهعمو
 ابهنممرحوأ اهوخاوأ اهجوزوااهنباوااهوبأ اهعموالا ادعاصف مايأ ةثالث نوكءآرفسر فاست نارخ آلا
 ىفاشلادنع امر<عوأ اح وزتدحوزناو اقلطمهَعف راعممااإ رود نأ ناشلامالكإ رهاظ مث ىندع

 حاصلا ناك هرسكوعارلا مضي ةقف رلاو ىننعلا فاك امرحموأ احوز دحتملاذ ا عدمقم كلذ ن الكل ذكس دلو

 ىلولا ىلع ناك اهتغلب ناف مرحمالب ج ورخلاةوهشلادح غسلت مل ىلا ةريدغصلل ناهملا ريش ةأرملا ركذو
 لهأ و رخدنع تجرخاذا (مالسالاةخنهعنملا اهجو أ سدل هلوق) مرعجتالا هنماهعنم
 ناو دب ورنلا هىلا ةكحمبو تيقاوملاىفدأىلا مارحالانماهعنع لمقو نيموبوأ مويب هل.قوأ اهدا
 اهبلعهجوت ل باطلا نال مرحمريغب تخاذام فال ذم رص اكريصتو أهل نأ هل كلذ لءق تمرحأ
 هقحقالفنراصف جي وزلا وحب وجولا رهظالف اهمازتلاب الع بجو هنال روددملا جما فالخ

 روذنمج ىنوأ مرربغب تحاذ اك تراصف هق- توفت جورخملا ىفنال (ىفاشل افالخ هلوق) ىيلب ز
 تنيك ايزي ولو(ةرهاصموأ هلوق) ىاي زابنم لاو ضئارفلا قحىف رهظيال جوزلا قحناانلو عوطتوأ
 نوك.ناهفارمثو هلوق) ر دةهاركل |عمزاح مرثالب تح وأو رهن افامر ع نوكي ثبح اهي ىزملا
 اك غاابلاك قهارملان اهمف (اغلان هلوت) رت مرحخلاىف طرمشام جوزلا ىف طرتشي نا تشو (خاانومأم

 ءانب (اما مرح ةقفنو هلوق) اهحاكن ةحابادقتعب هنال (اسوحتوا هلوق) قيسوةرهوجا نع ردلا
 ايرث مب وجولا طرش مرح اوأ جوزلا نأ اوفلتخاو ىبلي زلا لاق ءادالا طو رش نم هنأب لوقلا ىلع
 ىوح و ىف ف الخل اةرقرهظتو قب رطلانمأ ىف مهفالتخا بس> ىلع ءادالاب وحو نر ءادالا

 نوحو فول ارلاو |همهدازلابالااهعم عجين أ ىنأاذا هتاحارو مرحم ا ةةفن ب وجو ىفوانرك ذام ىلع ةبمصولا
 بحاللاةرهنلا ناك عئادملا فدعتو ب وجولا طرمثوهل اق نذ امر ع دحتإ نااسب_عيجلابملع جوزتلا
 نضال ىتحلومقلا نم عانتمالا هل ناكل الا كامول ذو هل همت بحال بوجولا طر نال ئابملع
 ىناي ملا ىنوراتخاو ناذعضاةلاعتت ةياهنلا ىف هحمستو ءادالا طرمش هنا لاق نءو هل جاواذكو جئاهبلع
 لقعب نا طرشب هنم هتععملا ءاعادمف (حلاىص محًاولف هلوق) كلذ عج اهبءاعبجوااضءا ربغلا
 هسلب وهدرح نا هل جيش فامرعراصووبأ هنء مرحأوأ لقعن وهو ىص مرحأول طوبملاق هلودرهاظو

 لق (ديعلا قتعوأ ىصلا خاف هلوق) روغ ىلوأ همدععف عمصول ةععمهنع همارحا ناديقيءادزوارازا] ٠
 نه نك راهم طرشمارحالا نال( هضرف نعز<مهلوق) رهن ىذغ هلوقب ءافتك اهرك ذيل فوقولا | ٠

 : هلم |نالدسأتلا لعاهت انمهازوحال نمو جوزلا مرح او ةريخذلا فل اق هم انه مرحلا نال اريثلا فاك هنلا

 ا ل 5067 0 وأ حر قالط نم ةدتعمنوكتالنااضا طرتش و ىسهتنا اهطفح جوزلاو ظفحامرحلا نمدوصقملا

 . ره 1 كفا 5



 (نيعملا تف نع لوال اءزحتا) 27

 8 رطلا عمج ىف ةل->ارلا ىلع رداقريغ هنال هلع بحال ربغال هبقعى رثكيناردق ناهنا ىلب را|

 مهحرصت وراجوأ لغ نم هلحارااريغىل_ءردق نم ىلع نوجولا مد عاضرأ ديفياذهو ىبتنا
 نعتلضف هلوق) ةهاركلا,فصتيالىجاولا نال رك | ىلامجاو ناكولذااضيأ هلع لدي ةهاركلاب
 بجو همدنقسال دعوأ هنيتمال عاتموأ اهرب الوامتكس الرادهل ناكولفره هتمرمو (هنكسم
 . لصحتف هت اح نءدلض اذار مال نتئاملاردق ناك اذاداك نلا ذحخا هملع مرو هن عتو هعد نا هملع
 هنمنودا الزنم هنع نمىك رش وهعبب هنكع سكس لزنمهل ناكحازاام فالضةعاطتسالا

 دئازلا عيب همزابال اذكودناغمودعملاكراصخ ةجاحلا,لوغشم هنال لا هيلع بحال هنم لضفلاب جتاو
 اذككىوالاب ةراحالا ىنكسب ءافتكألاو لكلا ع مول مدعي غو ضعبلاافتك الا هنكما اذا
 سأر قب طرتش هناربتلا قر رحو همزل ال ل ىنكراممدعب قسسالامداشوأ كس مهب ىرتشاولامددنع ناكول
 جورخ لبق ناك ن ايو زعلا ف انو فلا هعمءاشالا نءردلاىفو الالاو كلذ ت جاتا اذاهةفرح لام
 هلف جت لوق ىلع اماذب روقلاب فسو ىنأ لود ىلع جر خت اذهو جئاهمزإ هتقوولو جوزتلا هلق ءداب لهأ
 ديفتسا ىنكسلاةجاكرادلا ف لالغّتسالا ةجاح ناد ف,ةباغلا نع هانمدقامنا لعاواقلطم جوزنلا
 هبلعناكا ب كسالر ادهلربنلا ف هلوةرهاظلا ب هفلانمو اهرحاؤب الواينكس الرادهل هلوق نماذه
 ظ هريغ نم ىنعب ( هنماالاعو هلود) ه.ذتفاض أ اهتراحا ىلا باتحال ناك ا ذاام ىلع لمحت ناالااهعب

 || هنمّدءالام اضرأ نكملافالاو هنونرءاضقو هتمدخدسعو هبامثو هحالسو هسرفك َنكسملاربغ نمىأ
 جتفلا مالكا لصاحاو رباغملا فطعمل نق نم نكسملا ىلع هنمد الام فطعف ذئنحو جتفلا نعرمخ
 ةمالسعلا كلذركذ صاخما ادعام ماعلاب داري ماعلا, صاخملا لب وقاذا هنا نمنوقق حم هءلعامىلاريش
 ناولعاو لاق ثرحكلذدعب رونلا فرك ذامنارهظاذه تلعاذاىدعسلاب زعملحلا اذهريغىف ىوجلا
 هنأش اماقها ماعلا ىلع صاخما فطعن هوهف هنمّد, الامتتةلخادلامعلاو بانالاو باهذلا هقفت
 ةرباغللامومف فطعلا لع ن ا هل مالمو متفلا مالك مئالبال ىبهتنا هسكع ناكسملا ىل- هنمّدب الام فطعو
 انلو ىثملا ىلعوردقلا ةطساوبهملا ع.طتسم هنال ( يشمل ىلع# :ردق هل نم ىلع لا بح كلامى اقو هلوق)

 نءدعت نم ق-ىقاذهو امبببوجولا قاعتيف هلحارااودازلاب ةعاطتسالارسسف مالسلاو هال صل اهملع هنا

 نعردلا فو اة كمل هأ ىلع وجول ارم نم سدلو هلوق نمراشلا مالك ىف ىف سام لما دب ةمعكلا
 ةقفنو هلوقإ) ريقفلا ج نم لضفأ ىنغلا جناءاوحرصو ىتف» هنو ايسئامهنم لضفأ اك ارا ةبجارمملا
 دآرااو ىبتن اهنم مر محراذ نكي ناو فاعسالا ىقداز هتقفن همزا: نم لامعلاءدارملاورحيلاف (هلابع
 رهش ليو مويبهدعب لءةوهدوءني>ىىلا (هراناوهباهذةدمهلوق) ريتقت الو فارساريغ نمطسولا هقفنلا
 همشاق ىلا, ةقشملا مهقدانال ونال (ةل>ارلا مو ح نمو ةكم لها ىلع بوجول اطرمنت نم سدلو هلوق) رد
 بحب ةمالسلا بااغلا ف ناك ناف هلوق) رهن تطرتشا هنوعيطتسال اوناكولىتح ةعجلاىلا ىسلا

 دحألا ىلع ةمرحتارصق نأ. نيرخأ لا ضعب نعربنلا ىفهمقعتو فذ خ "الا ىلع ةمرحما نال ةوشرلابولو
 لوقاو لى قلا اذه نمه.ف ندنامو نأ, اضيا ءاطعال ىف هنم مازتلالاب ناك اذا ما ارطضم ىلععملا ناك اذا
 حفلا قاعردلا ىف مزح لعأ هتلاو اذه نعو هسفن نع ضرفل اطاةسالرطضه ىطعملا نا لاقت دق ذا لمأت هذ
 ٠ لكنا *ىبعسو لكلا هققحام ىلع ةوثرلايولو ةمال لا ةملغب قب رطلا نمأ عمضنصملا لوق دعب هصنو

 || هنقلا ىفاكالد قعملاو نالوةرذعةرافاو سكملا نموت: رطلا فخ خؤباملهورذع جاما ضعد
 || كسانم ىف [كهوغو سكحما يل ءةردقلاهنءدبالا بعل ضافلا ف بستحف ىوتفلاهملعو ىتمناو|

 ىنامركلاكسانم فاك طرش سلف ةقرفتلل ةيدنملاة شالا نم ىرتشا ام لع ةردقلااماو ىمل رطل |
 عنمالخ راع تسلو راسا تارفلاو نوعجو نوهسو (حتارحم ةكمنيبو هندب ناكولوهلوق)

 | الفالاو تحدي وكربمداعلا ترح عضوم نم ةمالسلا رحبلا ىف تلاغلا ناكن ا ىنامركلا ل اّقو ب وجولا
 جب ب
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 ع5 (نكبمال:ملع)

 ىلا بجاوذانيعضوملا نذهنم هعاقياةنس نيرمضحتالا نيل. ملا نيب ىعسلا نوك« هدارم لعأو كل ْ

 قرصتق امنا هنارهاظلاو ةلور لا هءدازا هنارهاظلاو ىس,ّناةورملاواقصلا نسب اهف ناك عضوه ىأ ىف ىداتب '

 مّدقت كهمف فلتذم وجولا نالامااه ريغ فالضاقافتا ا تامجاو نمامنال هس اهذ ه ىلع ناءنلا أع 0

 امل نيبجاواتناكناواههاف ف اوطأ تعكر جلا تام او نم تسلا هالو ردلا نع فالخلا ةياككحأ
 اعورشلا أ ملعا(خاذب رحطرش هلوق) ىدنجربلاو ,ريذمال مأ امجاد فاوطلا ناكءاوس فاوطلا تامجاو ن :
 مالسالاو فماكتلا لوالاف ا هذعب فذح عمار يزعل فنصملاو ةحصطورم و ءاداطورمثو بوجوطورش اهم | ا

 ن وكمت معمل وأ مع مالسالاراد فن وكلاراما كلل ذ تن واض رق هولا | ملعلاو ةعاطتسالاو توولاوهب ,رخاو |

 ناكولةلادعلاوأ ددعلا|ماةداهشلا كر دحايوأ الوا مال -الا ىلعأشنءاوسا كح ادع مالس الارادى هدوجو |
 ةدعلا مامق مدعو قيرطلا نماو ة.سحلا عن اوملا لاو زو ند.ل اةعص ىناثلاو مالسالاراد ريغ ىأاهريغيفأ]

 كر 0 لة<ا عني انعريغرافكل اذارهاظااوهو بوح ولا طنارم نههدع ىمسدقو مال_سالا جاحريم أنا يا دازصوصخملا ناكلاو صوصخخلا نامزاوجئامارحالا ثالاواهعم مراوأ جوزلاجورنوةأرملا تحف |

 0 : 6 3 5 0 َُ 4 2 ملهي 0 نإ عري . || هوت)انضتطخاذك همصلاطئارتنموهف مهوق ىلعونب.ةارعللافالخ صالا لعتادابعلان م طوقشلا ١

 ةيله اللالريستلل هنافريقفلا قحىفةل-ارلاو دازلاطارتشا فالي د كم لهأ دع ىلع _ملاذخو ةلحارلاو أ حرر يعبر ر علب نإ | دازا كلا هتيلهأ مدعلد لو مأوأ هلانوذأموأ اضعيموأ ابتاكمو أ ناكأريدماةلطمةكدولو (دبعلا ىلهبحالفأ
 اطايتحا بحبل قو نيلوةلادحا ىندوتعملا ىلعالو (ىصلا لع بحالف هلوق) ةكمءارقف لع بوف

 : ١*5 لل 3 / / 1

 دوي 3 تامه ل نعام اميمامقلا زءةعناماتاف آلا نمنديلا ةمالسرسف:ن | ىلوال افا هبلع بحال هنا عم لاملا لكن مفتي ||
 يمرر يني 0 قىقسامل دل ةعصن اهريسفتىلوالاو ف اكل نم همفام ىتالو ىو#لا هرقاو رهخرفسلا ىف هنمدنالا :

 ى/ 3 ع 5 و و ىعالا ىلءبهتالف هلو3) ئثه.لعدرئالف ندملا نعةج راخدسكلا ىفةلءاد فارطالانا ةراهطلا |

 هيو نسب رع 0 ناطاس نمافث اخالواسو م نوكمالنا طورمشا|نماذكو مامالابهذموهو ادئاقدجوولام مذ هقلطأ
 ا رخو( حدد طئارعش نم همجلا نأ ىل عىدم فالخملاو ةفمتا ىف هرات+ءاو (ما ابا تاور رهاظىفو هلوق) ردأ]

 و 0 فلالو ىلءهلوقإ رك دسك هيءاصنالا ب وجو قرهظ"ه رهلاو ىنالانامهو لوالاب مامالا لل اقءادالاوا بوجولا |
 هبي 4 _- اعدمقم فالخاو (امفافالح هلوق) ةهلا نودي ةعاطتساال ناانلو ريغلاب نوعيطة بم مجال (ءالؤهأ |

 هب: تاجر / كالييب (دازةر دقو هلوق) رج اقافتاجاحالابجوةردقلاتلاز مم هءلعر دق ناف ع#وهو جا ىلعر دقرملاذلا |

 ل ميو امردق (هلحارو هلود) ردارداقدعب الن مجو زي ىل_ءردق اذاهوخو مدلل ىل_ ءداتعملاق هنديه 1 ٠

 دافأو ةرانعلا ىفاكنيمناح لمعمل نال هيناح ىأ ة.:(:لارسكو ىلوالا ملا فب لهشلاو لم تش ىرتك
 | :راحا| قوة ه اركحل راو رصاغاوهرامورميلا ف لاق بعلراجوأ لغ نم ةلحارلاربغ ىلع ردقول هنا |

 رهظتساو ردراسملاكلغبلانارداظلاو نو خو ةئامرالاوانم نوعبراوناتثام لجلال مج ةصالسلا |
 كإملامدلب لهأ جوخ تقورمتعت ةل> ارلاو دازلاةردق مثراحا هلمحيام فعض ىلءردقي لغبلا را ى 2

 هيلع هلةنمال نمةهج نمه>ادالا تناكءاوسةحامآلا د رطندازلا ىل_عر دق نم ىل_عملا بحال ىتحا]
 ةسناثنا هلو بحب ىوالاةروصلا ف ىتفاشلا دنعو تناحالاكة نم هيلعمل نم ةهج نمو أدلولاو نسدلاولاك |

 ناههحو ونايسلاةياغن الو ىفاشالو ان دنع لو.قلا هلع بحال هن محئالام ناسناهواذاو نالوق |

 ىلع الذل نارهاطظلاو هرأ ل هجولا كل ذريغىلا هفرصهل له هل.قولف اهلمصت بعصال بوجولاطثارعشأ
 ةراحالا قد رطب ةل-ارلا ىل.عردقول ذاةعفنملا كلم ل ثنامناسلا ةياغم الك ىف كل ايدارملاو دهم لوقأ
 اندنع ىعدملاةلءاز سأر ىلع دقاذا هفرتم او هغلسام ناسنا لك ق-ىفل-ارلا ريس و اض [سحأ
 وكذو ره كلويدق لب كل ذكر فسلا عيطتسال هنال لق ش ىلءردق اذاالا لا هيلع سال بتقألاب
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 0 .[[حئادارأ نم مالسأا هلع هإوقل (فسوىأ عروش لعل رد ناذئتسا بص نم نذاالب جاك

 أر دانريغتد او ةنسف توما نالو ةجاسحلاض رعتو هإ_>حارلاهاضتو ص راض رعد هناف لمد

 ًادسقدقو هر عحنام دحواذال->رلاناهنعىو رهنافهلعلديامةغان فأن ءواطاسس> ا قمسضتف

 أدارملاو ىبل ز روغلا ىلع هنا ىلع لدي اذهو هدمع ىلعهتلاابجوأ ةضيرف جلا نال يزتالو ع لاكجوزتلا

 |فان أى عمي لولاولاةدقو ةعاطتسالا ابق دجو ىبلا هنا ىاردانربغ قدوم ب كانوملا نوك نم

 أاذام انوا ارا ىأكلذب هللاهدخاؤد النا جرب و هئاقو لعرداقربغولو جب 2 و صرغةسا ناهعسوهلام
 | لن ل ءقسامىلاةجاحالا ذه ال ا قامت افاق هأوقلهب هب ريهظلا [كردق
 | تي ور ةيروقلا نا لع هفوقو مدعكلذهماهاعد ىلزلا ناكو ةيروغلا ىلع ل ديام مامالا ن ءىذو رهبان م

 | هتاوفرو مد تالفءادالا ىون اذهلو ةالصلل تةولاكرمملا ةفمظو هنال (ىحارتلا ىلعهلود) اصن مامالا نع
 ًادنعف ىفاشلاو دم بهذمنمب رفا نابب (توملانهتوفيالن اطرعش ريخأتلا هعس هنااا هق) ل

 ىوعدف نكاح زلافاكعاجحالابمئأب الدر جرا ىف جولامأ ةياهقلا ف اكتامناو ريخأتلا مم ءاليفاشلا ا تاي

 |فسويىأ دذع عب ريخأنلا,هندا مشد روق فوم غرهلاةعجأر ء معبر ظن مالا مدع ىلع عاجلا | ىو هني مالوم
 |نعردر ارممالامالا قسفنالو رغةباكةرانو: وةريغص» ريخأت ناللا لق تا نعئس هرخاولام ىلع لمح بدحن و هر 5 37
 أةنسلا قف ضرتفاامدعن ةرشاعلاةنسلا ىلا مالسلا هللعورخأ اكروقلا ىلعاضر ذا ناكول تاق نافر هلا ىح .- نزل ا

 ا اعىلثلاءديأو تقول تاوفرذعلريخأتلا نوكي نا لح هنا صوربغو ىجاب : 1قا منح أ ةعسانلا 01
 ١ | ىهوتيبلاج سانلا ىلع هتبوىلاعت هلوقب عست ةنسوتاو أف ضرف لانا يملا ىدملا فمقلا نبا 1 30 7 5 قير

 أهيدهب قب .لالاوهاذهو ادح اواماع رف دعب جمارنؤبلمالسلا هيلعهناو 6 7 هنسرعاوأ دوؤولا ماع تلزن 78 . | 2 .٠

 |ساننلالعيل هتومرل قل اذلرديدت هنا لع مالسلا هيلع هنانم, وضعت 1 معن جه //ت إي

 | فوقولاناثيش لا ف نك رانا لعام ئش سل هنا ىندعلا لاق هريغور# لاك عيل. تالالكت مهكسانم 00

 د أور خاورامنا عد :رو هفلدزع فودولاو ةورهاواغصلا نمد سلا ةمشت اجا امأو ةرانزلا فاوطو ةفرعد
 أةرانزلا فاوطىف نكر لان |ماعاوءادالاطرمش هنافم امال اماودسلا نازل ريصقت :لاوأ قلل انم احالانعأأ

 | فينيل اهاهماربونتلا ف نكلءريغ هءلع ىرح ةسج لا تامجاو نا نمنابسلا راع ىفهركذام مرد همظعم

 7 ةافاللردصلا فاوطوراجلا ىرو ةورلاو افصل نب ىجسلاو عج فوقو هدجاوو لاق ُثدح نيرمشعو
 01 اراب فهو ناب ورغلا ىلا ةفرسهد فوقولا دمو تاقرملا نم مارحالاءاشناو ريمصقتلاوا قلحملاو ضئئاحلا
 ىنملاو عصالاف فاوطلا ف نمامتلاو ةنس لو ضرف لدقو ةءظاوألدوسالار تأ نم فاوطلاب:ءاديلاو
 ٠ اهلل لشفأ هيشخافالقتتمع رشا ا همزز احز افاوطر ذنول ردع هل س دل نمل همف

 0 00٠) |لورتك الود فاول ناكموندبو نو نع سقتملاو ل 3 بعل لع ةكينا مالا

 7 ١ ولواصلا د نهةورملاوافغصلانءب عسل او ةءادبو مدلا بعرتك أ افوضعلا عدر 10 ةروعلارتسو

 |تلاونراغلا اسشلا ب ةورماكرذعمل س هل نم تسلا ىف ىذملاو عصالا ف ةلوالا طوشلايدتمال هور

 | بئترتلاو هيىدو.ف عن لبق مدهياعل هارتولف ناك فاوط ىأ نم عوسا لكل نيتعكحر ةالصو
 | تانجاولا نمو ردا مانأ نم عوبىف ةضافالا ف اوطلعقورتقلا مونجيذلاو ىلحلاو ىمرلانيبهناسب ىف الا
 |ةلرتو نامزلاو ناكملاي احنا تقوتو هردتعم فاوطدعد سل ان يوكو مطل !ءاروف اوطلانوك

 وهف مدهكرتب حام لكنا طباسضلاو هجولاو سأ رااد.طغتو ُطد هلا سالو فوكو ادعن عا اكر وطن

 | ىو ةراهطلا لعاظفاصو ةقفنلا قعسوتي ناكبدأوأ ١ ةكساما اس ىهتنا بجاو
 مما بو مهلمس وهف مك هنثادو هبونأ نذأتسو هن 0

 فاوط ةعب ؛ راننسلاناةنازلاىفو هعجناو أ نيننالاوأ سنان ريو هسورت ةنع وش قددصتو

 ؤ املا لة بانا قالو راما افىمةتوتبلا وتابع ىو رو , مدنا

 . ىوحا
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 ةينطينيب ت 6

 هتهدحت نع ىنتسان او ىلا ىتحهحوألا مص ناك اذا هعنم _ اللواج- هدقفدتع نيوبالكت ادحناوأ /

 ناكناو هدب نمسالا هج رذعال ه>ولا بص ناك اذا مالغلاىواتفلا قو ل زاوءلانمدانتس اذكأ

 ءاسنلاو لاحرلا همس: هجولا ميدص ناك اذادرعالاو فلاح رلابمهتشم تنلا نالهتأي رخال كغ َ

 متهنذأتسا ل مفك أ ناكولو نيالا رند أتس نانودلأ ىتش و ىوج نيبناسحلان ههبف هيتفلاقاعم ش
 ةراذتسالا نالالوأانالف قارب زهور هبلاوأريلا قرفاس لهو ىرتكا وأ يوسي لدد|نممو هللاريقس |
 عنامالفالغنخ + |ناكنافمالسالا ةعجص رك ذامدسقت هدا فمور اسم لممال ما ارحل او هوركمملاو بح اولا ف ا

 الئاةصالخخالاو نورفاكبلاب اممفأرق كيك ىلص؛ نا ارتيفكو لا سفن ىف ةراذعسإلا توك ٌْ

 ىلا ىنالنيعمتقوىف هرفس ف ىأراذرو اش ولفاو لاو رتولا تايد تحال هانرك ذدقو فورعملاءاعدلا
 اضبأ جا فهر ,واشالغن | ناكو ىتح ىءسام نازو ىلع + مالسالا هج ىلع لم-<«رينلا ىف هقاطأ ناواذهو 1

 هن ١ يفرم |مءاصت ةوناكمال ادع اهلهأىلاملاطملادر نم اهطورمش انعا ارمةيوتلانأدسممأ ا

 لاظلادر ل نان العا .ماو تامو هما ىوذ نم لالعتسال و دوعب ال نا ىلع مزعلاو هطررفب ىلع مدنلاو ٍ
 ىلاعتو هناحس هيباد نعوم دو وكل | هيلعامردقب قدصت هنافانراو كرو قحتسملاتامن.اهلهال

 هحو هن :هدافتس (غا حا عاوأ ةثالث ىلع ادابعلا هلوق) ىتفملا ةيسمن نءانكش ةمامقلا مون همدخت ىلا هاصوماأ]|

 وهو جرم هرعىفنا:الا ىلع ضرتفن اماه: مبتارم لع ضئارفلا نا دعا ىوج حلاو موصلا نيب ةسانللا |
 ةتدص_رو>وأذكو ناضمر موصوةأك لا ى مهو ةدحاوةرم مس لكى هم اء ضر. ءاماهنم و .مالسالادج ||

 ارتمو سم#لا تاولعلا مو تارع س+ موب لك قضت فبامأتمو اهطثارعش متعفح ا اذا. .همالاو رطغلأ ْ

 هلوق) ناسلا هياغ همهاوت نععأ#تت الاودرماوانراقثالاو هيناع الاو هللا هذرعم ىهو ااددلعضرتفام

 هنأب وحلا هيقعتو رهن هيوجو طرش لاملاو هضم هندي :دابعملا نا قيقا (جئاك ام مه ةيكرمو

 حلاك هلوق ىف ف اكلااو لاما, للا هيف رمال ضم ىقدلا نال هنف بأ, نلا تم املاضحم امندي ناكول

 نائانامالكر هاظ (دمقلا هلوق) رمد دغلف (اهرسكوع امم تغب لاو هلوق) ةيشاصقتسا
 ةيانعل شما هعما دعس بن ءىه (رعاشلالاقهلوق) ,ظعمىلادصقلا لب ,كلذك سس اودصقلا قلاع

 هلنقو هريثك الو نوع نما تأوي هردص تدبر :عاذه , (خا ناقرب لا بس نو هلوقإل

 اريك الن امزلا بي رىفاطاخت امتادعسأمأا ىلعتملأ

 ىلمو_سلا بابللا بل ن نءانشو ا رلاو ىازلار هك, ناقربزلاو ىفنأطخأ ىنعع ىنأطاختوأ|
 وهو بمال تعلرفع زااو هلام هن ىعمرمملا لصالا ف وهوردننب نمد> بقل ناقرب لاو ةمانعلا سسلاو

 تايثو ماسعن نيس يد مدن برعلات ادأس محاعتناكو نار ةعزلابغومصملا

 هذه لثم ف عقال ىرع ناك اغا لاقر ءاشلاكا :ةاكف تلا كلذ جن معونب ناكو نار ةءزلار هعويصم ش

 ناقرب زلا بس نوروزراك ةرمدعن رم سانلا ن مرهم ةكهروزبأدس للا اذه لئمريص. نا وهو ةصقلا ْ
 ةمكلاوهو ص و صنع ناكمملا هلوق) كسنلا» رح ادصق ىأ (صوصخعدصق رع هلوقإ رفعزملا

 نمةضوصخلا لاعفالا ن ,ءورابعهنارهاطلاو ملا ىلاق تل فدو دايز عمىوغالا ى عملا همن تاق :رعدال ٠

 ةيصخشلاهئازامالا شلل دو-والو فوق كاوا طلا هناكرا نال اة شامر حم هتقو ىففوقولاو فاوطلا
 تلعج ةقءاسلات ادا 0 ا حالا. اعل دذلاحومملا نهب هنمةعزتت فلا | :

 هضرف ى أ (ضرف هلوق) ا ارممشأ يأ (صوصط* نامزفهلوق) يوج كل ذكيا نكمل ةلاعفالل ءامس]ا
 هيلعةلوقل (ةرمهلو3) رهخرقك نمو ةثيرقب نونمؤللا دارملاو تدملا حج سانلا ىلع هللو هلوقد ىلاعت هلللأ

 اهباولمت نااوعيطتست مو اهساولممت م تيجولو تلا ماقول اقف ةنسلكأ ليقف حا كل بنك السلا
 مارحا ريغ تاقماازواحاد |م”بحدقو ليزر ركشبالوهو تنبلا يسن الو عوطتوهثداز نفةرمتا ٍ؛

 2 انج يح و 17 22 طع لا تناسق ست” دشنت
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 ةها ركلابو مارح اع لاك مر لا. فص دقو نوجولاب فيمتااراتحإنافنيكسن ادحأ لعبنا



 (نعلات سي 4 5-1 ١
 1 تح تاتا فودس هد يتسم هدوم مضت

 : ا ةحاحالو لصولا ةرورضل ناك اتا ع 4# |ىنافوخدنال (لا وال اللا لدتا هد -:ءنافهلوق)
 ا عباتب وهلوق)اطامّتحا هب قدس عل 2 ىندملا ف نارهاظلا هجو امنو دب لصولا ىقحتأ هس ةلاىفهلا
 تاق رفدلا ىلعم انرمزال موصلا فالخ أ هلد ,اقاهاك تاقوالا نال عداتتلا طرتش 1ناو (هف
 ىلرعاتلا ىل-ءصن ب ىتح رفتلا لع بحف ىق قنر ملا بجو اهل موصأل هل .انريغىلابللا

 || ىوأ ناكل ىفاشلل اوال هلوق ىلع همذقولو هنف عداتيو هلوق نم ىنئتس# 060 رفتلا ىوْمنن أالاهلوق)
 هلوق) ف دصملا|مهركذنمتللا سر وصلا ىف ىا( رابنلاو ليلا هفاك دعا لحد ىته هلوق) مارال اعفد
 01 اسالاةتؤم هلك الا ودل ةعباتةلمل لكنال (لدلا نمهؤادتاف

 || سانلاباةفر ضامراهل ةعدان ىمضالا مان أ ىاهناةمحاولولا ةمصضأ فو لاق طمملان ءرهن هفرع مو» .لهعدات ٠

 | رحدنف لمللان يؤ ادتبانوكينيموت وأ مانأ فاكتءارذناذاهناراشلا مالكنمديفتساو ىلا ا
 | 1١ كان ةئىدترلاواخ نيمو.لاو أ مانالاىضمدعب اهبورغدعب رخو سع هلا ب ورغلش تازلب 401 :

 هج / 3 0 ليو لافاذهنعو ب :ارءرع رمقلا عولط لمفرومملا لخ ديف راهئلابأ د امانأ ف كستعب نارذنو هنا هوب 47 0 9
 رذنبدسعبلاو رخال وو فاك عارّذن قت هلوق حراش || كلزىلا راشأطقف موف اك ءار ذنازا لي نسوا 2 أميصاخ راهناانهءادتبان ا لصاحلاو ى منا فاكتعالا تمن مىتذه- ىف ةصالخلا ف عرفلا اًذهدجأ 50 0
 هنودب فاك ءاالو موصلل لعع تسلا#ال حصبال هليل فاكتءارذنو هنأ ىلارشد « موب ف اكنعا 1 1 ا هل
 ا راهلانأدسهنان مةصاللان ع ىدنحرلاو رك ذامنا رهظم لب زاهم 2 هيمزأد هنأ فقسوبا ىفأ نءو 0 وى يبا
 / : : / 2 هعمل ىنامحلوجتد ملكنا فال رالا اكل روع نام لوخا فسودانأ نا ن 1 انمّدقام ىلع د ا ةيفإب 00

ّ 

 |١ ىدص ؛ نورغلا دعب نآق همر ةلاهردعلا دارم اواهم ورغ دعن هباوص(هنورغدعت حيرذمو هلوقإ 9 نا يور تسل كلم

 وسما | نعول ىتح بور غلادعت ججورخجا حت د ارملاسدلو ىوج كلذولاريشبام حراشملا مالكفوادارع سلام : كراع 0

 | هنال ب ورغلادع ورجل اهلز وح ىنع هزاوجدارملا لب كلذ هل ناك دعما قْتكَملا نورغلادسهلا] تسكر يم 0 تسد
 || عاصف صن موب لكل هنع عاأ تامهش فاك ةءالا تحوأ (هق) هفاكتعا ىهت 4 نيكل نرغب ع "كاين را كمنإلو

 2 ا || هسفن ىلع بح واولوهالصلاو موصلا فاك ماعطلاب 00 سأيلا عقو هنال ةطنح نم ِ 0 دسم
 |مداخ م او جل درعا لس اف مدح 0 0 0

 ا حرش نع ىوج ةالصلا لكهمزإ ةالصلا تقورخ [كردأ نكلكلا منرات نعبلا وزاراضق اهباتعم 0 ا 22
 ” لفوأممص ناكو ىأ.رح ىلا فاك عالابجوأ هلوقو هبىدؤأ ىأ هلكربم ثلا نعرتطأ لوو س و 3 د 0

 نايبعوح ثاميي>أ ريل باحالا تقواض رم ن اكول ط بلان و ةيلالمن رمثلا ىام لملدي باحصالا
 ْ الا مر تس واو كاوا قولا تار در

- 

 - - نت حو

22 5 0 10 2 0 

 دوووم ودمج 0222 ف

 |لوقأ)ىدنجرب ا را 11 مكس هاني هنا تيتا تاكل هو

 قصيصخقلا نغناونءلا نان لف: ةرمملارغصالا لاو مالسالا حرك الا !ناعونلا ناىنات-هقلاروذ

 جيمعلاو فالح هرفالمأ انملق ن نم هع رش ىف ناححلهو تاوفلا بابن هائلا لاهل هو ىبمن [ئس

 ريالا نالاقواحددعومبالا حر الزج مس سو ورطت لحواس

 |باعارف سانا يش عقل معوهو دافعا جا يضرتايفو عمت ةتساولق زادشلا 5-5

 هنا ملعاوةبانعلا باب عفف ىف ىراق ىلع حفلا دعب ةكيارمأ مالا اهءلعىنلاءالو ىذلاوهو دسأ نبا

 ْ ا دادجالاو ءركت ا نانكعدإ نأ: ناوزغاوأ اد را عش

 تانجو



 عدأ/ (ئكححسمالذم ىلع)
 سة يفستمس» بسيسو وس مس ع سس بيسوي وس 1

 ضمنا اذكواوسرحم قارالا ءاوعنمولفهدوحو رك موصل نالو ةمرجلا فال ةبشلابتشالا ْ
 هلوقإ) ىلب زءطولا ىلا ةمداد همف ىعاو دلا نكست لف ةرغن نامز ض» 4 ةلاعنالو ايضا درج ريتك
 نكعو رودق جرغلا ىفناكولاسعءط ولا ح .راشااد نقت ىففربدلا ىف ناك ولام مذ هقلطأ (هلاطوت لطنو|

 لوق دعى زل 21111111 و ىلعريدلاو لقلا عب امجب رقلايدارأ هنا ساو |
 ءطولاب يفاشأ اءدسفب و عصالاوه (ايسانوأ هلوق) جيرغلانوداهف لازنالا,ةرافكتحالوأ فتنصملا |

 ثيحامسانارا متلك ولام فال اذ هو ناهرب موصل اهل ارايتعاانباصأ نع ةعاسعم ني اًآو زوهؤاسانأ ظ
 لحال <- :ءع:ماموهو فاكس ةءالاتاروطظحم ن . ناكامنالسءالاو موصلا هاقل هفاكتعا دسفنالا

 نم ناكأمو جبور خاو عاسجلاك ليكلاو رابنلاو دمت اووهسلا هدف فلتنعال مو هلا لجال ال فاكتعالا| ْ
 برشلاو لك الاكرارملاو لمالاو ا فلا موصلا ل جال هنععنمامودو موصلات اروطمم |

 دسفبال  يحركفوأر طن ةمادا, لزتأولامفالخي (لازئالابهسلو هليبقتو هلوق) رعبا نع ةيلالبثرمثأ]
 ءاغالاوّررلا هدسف: ”والمل 1 لاو لا دحتاو بايسلاب لطسالا كو ناهرب كلاملافالحت فاك_ةءالاهيأ
 دسفامىذقي ىأ ءاضق :درلاريغب هنم بحاولاد سف اذاو متفلا نع ةيلااينر نوما اذكو واماأ ماداذأ

 1 امقمسالا همز هنرعربغ نآك ناوهئيعل روع * فاكةعارذن ناك اندعم ناك ثمح ليقت_سا الوطقفأ

 نودامدارأ (لزني ./وحِرفل انودامف عماجولامأ هلوق) ع اتا ةةصمعاربف اساتتمهمزهنالا ا

 نالاس,ملا.1ب همزلامانأ فكتعب نارذنواءانعم (مايلا ا لو هلوق) ريدلاو لدقلا ادعامجب رفلا ا
 ركذي هنآلاومانأب همزل ىلاسل ف كسي نر ذنولاذكو ىلامللا نماهئازادام لعتدي عما طفلي مامالا رك ذأ
 هصقلاو ابوسلامل ثالث ىلاعت لاقوازمرالا مايا هئالث ىلاعت لاق مانالاا ن نماهئازانام لدي ىلامللا]

 هلوق) قطر 0 < الا لوانديعجا ظفاب ايهدحاك ذ نأ لهغىلايللابةراتو مادالابةراتابتعربعف ةدحاوأ ْ
 رهن ةعباتتماهملابلب همزلب ثدحالثم مادا ةئالثفكءانأ ىلعهنا ساب لوقي ناد (مادافاكتعارذنب ||
 قاكتعالا نأ ق رفلا و موطلارذنىف قالطالا فالك مداتتلاب كي رمدتلاك فاكتءالا ىف قالطالان الإ ا

 ةصاخ للا ىونواف (ىلاكارذابهلوق) رحالبل دجوبال هناف موصلا فالي راسبنلاو لمللاب مودي | ا
 (نمورذنب نال. ءلو هلوق) قاكلانعرهن مودال اهتءلعم مدعل هيله ثالو هب تحاهفاكةعارذنب | ا

 ثدح هصاخشلاءللا مايالا,ىوناذاام فال ر رد ةنقسقحلا ىون هنال ةصاخرا سونا ةيننيتروصلا ف عصوأ ١

َ 
 رابنلا ىونوارش فكحبعب نأرذناذاكهمالك هلةالامىون هنالربنلاو ىلا-هللا همزاوهتنن لمعتولا
 هنو دام ل#<الف ىلامللاو مادالا ىلع لتشمر دةمددعل مارودلا نا نوما ةصاخ ىلادللاو أةصاخأ

 ىضتقمو ةيلالمنرمث ص اخراونلابصتذعف ىلاءللاالا لو وقيو ىنثتس وأراهنلاارومت ل وقيو حرصت نأالا|

 هقاطأ اذ_هوهريغو نيعملا نمب روشلا ىف قرفال هنا حار دقمددعل مس ارهشلان ا ن ململعتلا نمدرك ذا
 ىوجل هغبتو هرهتلا فهدمق نكمل نيعملاري_غدسقتتا| نع اب نارذناذااك هلوق ىف ا
 ىؤاذاهنأ نمرردلا نع قم تا ر ا را ارتاذلو قافتادتق هنأ رهاظلاوأ|

 هنيرق نودي هت قح | ىلا فرصنب اظفالان اب ضرتعم ةقبقحلا ىون هناي الزعم نيت رولا ىف عص ةصاخر غل

 ا كرتشم مولا نا ضعبلاءرك ذامراتخا هناك تاق ةقيقحلا زن هنال هلوق هواه ةينوأأ|
 نأ نأر يدقت : ىلعوةلالدلا سفنلالةلالدلا نمرعتت كذا جاتص كل رتشملاىعمدسأو تقول قل لرا | ١

 عمجلا لوس دس ىلءمانالاركذ نأ هباوفم ٠ تفولا قا طم ىف زاخم هناوهو نو رثك الاهماعامهراتذمنوكم 1

 هلوث) ةيانعارلعةلالدللالةقءةحلانعفراطللاعفد ةينلاىلا جات مرق اك ةقب ةقشملا٠ نعال
 نالىوالا ةلدللاه_هزامال ع-جلاوةثتلا ف فسون ىنأ نعو ىلا اه (مافسوبىال اهالعخإ

 نقم ىلوالاةل_.للا لاخدا ىلا ةجاحالو مادال |نمب لصولا ةر ورمض)اسع..ئالا للاب نوكمال فاكتعالا
 حراشلا مالكريشم هبلاو تلق ىبتنا طقف هسثتلا ىف 226 7 مهنمو اهنوديلسولا ١
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 ا : نمعملا خف نمىلوالاءرجا) 7

 واللا نم مان عاتب هلك ًاءامريغل لوانتم همالك نا رهاظ عال هقالطادافأو هوقو لغس

 ! |لوقأو ىبتناهض ةعلسلا راّضحا هلو رك هلا هذه ىفو هنمديالاسع ةدقمامنأتلعدقو ةعدانملا
 1! ًاراضحا نا نمىدندرعلا نعىوجنا هلة نام ل.ل دبا ةلطمال لغش ام صوصخداسعلاقوقح نمدارملا

 أنف امذهنالتوكسلا نعلدع (تعدلاو هلوق) ىبتارئاسدهمدملا لغشال ىذلا عسبملاونُهلا
 1 | ىلع نءىور هنع ىبنمهنال سوحملا لعفك ب رق ماصلاهدقتعي هلوق) رهن اتهدىعسلاطناف
 || نافىليز مف ناكل لهأ موصوهو لدلل ىلا موب تامحكالو مالتحادعب مال لاق هنا هنعهللاىضر
 1 | معفمكتأ ارماهللامحر تن د بجاوق ريشلا نع تعصلا|مأو ربنا تعد نم ريخن ورك, هيد مل

 "|| ىدتجرللانعلقتو ىوج سف مالك اذا فكتعملا,غ اصلا لادبا حراشلل ىلوالا ناكو رد اسف تكسوأ
 1 اانتع رشى هن رقت عملا موص قسلو ادحأ ملكءالو موصن ناوهلاسقف تهدلا موص نع لس مامالا نا

 | جبالها نم قدام ىهّتنارذنربغ نم ملكت ال نا لقا - - ماكي النأرذنين اوهليقو هنع ىهن هنافأأ هجر
 | انمعتبلااقيوانعت عمس لثع مد هيانسكو هلزأ خم ىصلا عيلاقياهضتوءابلا مشوه مالتحادس || ماكر فجر

 ' لأ هنم لل لاعفا ىلع لمعف عمجو مايأ ىلع عمصوهلمأ ال نم تاناورحنارئاس ىفامأو مدى. ىف هل بأال نيو مهجر فعل
 غولبلا ىلا هءلع قلطمم مسالاو هن ركسمو نيكسم عجنبك اسم لئماضرأ همن و مث مجان واذه َ 5 16 2 0 9

 لاقينأالا باحيالاف خد رفتلاهبف (ربخالا ماكتلاو هلوق) قراشملانعىمقاع هنعلاز غلب اذاف |||. ( هقورر ٠ فلير يرو
 (| هلادباملكب ثدي نا هلق ا همفامهريغ وحاسم ا لعشنف هنف مئاالامربخايدارملاو ىوج ىنءم فن هنا
 || هريسفتى و الاور بلا قلاق هفاكستءاف ساسنلا عم ّدتب ناك مالسلا هملعدنالامثأم نوكي الن ادع
 دنع حاملا ناروتلا قرهظتسا نكسلءريغ ف الخ حابملاب ملك_ملا فكتعلل هركمف باوث همف اسري ملا أ
 لأ لكأت تانسحلا ركحأ ير ههسملا ىفوو ركم هنا نم تفل ا ىنام ل توهواهمدعدنعالربخ همل اةجاحلا
 اغلا لوت وتاقىبتنا يدل ءادتبا سلحاذا هل < ناانمدقو هيلالينرشلا لاق ىهتا بطحارانلا

 | فكتملا تلة ناف (ءطولا عرج هلوة) ربغلا ندرك ذ ام ىلاريش ما منوكمأل ن ادعب هلدالا «ثدحتن و
 1 |مسانالءامولا هلع مرح كلذ دنعذ ناسنالا هحا4 جرخناهليوأت تاق ءامولا هلأمهتال روعسملا

 0 ًاعطولا نكعف جو لالا هت ىف ةفكتعم ةحوزلا نوكت نا لمحو جورخلاكلذي هنعلو زبال فكتعملا

 الأ نور ذاوناكت الد وأتلا رمش فو ىدنجرلا نءىوج ةج وزلا فاكتعا لطم. ذثن.حو د ءلاربغىف
 | أو نهور شا: الو ىلاعت هلوق لزنف مهفك-ةعمىلا نوعجرعف نولستغي معاج قموتحاح نوضقب و

 أنأ لعب هنمو فكما صخقال د صمملا ىفءامولا ةمرح لاقي هاسعام طقسف ةيانع دحاسملا  نوفك اع
 ةريثالا ىنعأ لعفلابقلعتبالل تاق ناف لعفلابال لعافل مسا قلعتمةفيرعتلاة يالا فر ور جن او راجلا
 زك :>ل ءرطو نا ءاولا ةمزح ذثن.ح هنمدافتس ال هنال تلق 1 ثأ ك:ملا ىلع هتمرح نال هنعاو هنو
 ةفكشعملا ىلع هتهحاضبأ فرعو كلذ هنهلع نوفك اعوهو لعافلا مسايقاعاذاودحتملاجيراخ
 || لهو رشانتالو ىاعت هلوق رهاظل ل ازناريغن مهل ةرتسفمةرشاسملا سفن تلعجاله لق ناذ كوالا
 || موصلابرتعم فاكتعالا نالوةدارم ةقمقحلا نوكت نأ لاا ادارع ناك ال عاجتاوهو زاخنان اء سمحأ
 /تالااهمجو ولمأت همضوةناردلا ف لاق ةيانعفاكنعالا اذكف موصلادسفتالةرمثاءملا ىأ اهسفن .
 ًأديلاءسملاو جرفلانوداسعق عاجلا ىهتا.ث زج هل ىلكرمأ ةرشاسملا لب زاخناو ةقمقحلا نان نمهنا
 تايثالا قاس نمدحاو قالطا ىف هموهغم نهنادرذ هيدا اربال هنا رغةققح ناكديرأ | مأو عاجاو
 رهن هريغوأ اعاجةرمثابملا دارف| نمدرف لك رحت ديقنف مومعلا في وهو ىبنلا قاس همف ننامو

 ظ اهذىبمللر واضع عاجانأ قرفلاو موصلا نود ءاريتسالاوراهظلاو اف تمرحاك (ه.عاودو هل وق)

 فنك رلاتوفنالبك انهض تنثي رظحلاو موصلا ف نكح اوه هنع سفنلا فكو هيعازد ىلا ىذعتفا
 31 اوهواكر ىاودلانع فكلاراصل ىذعتو هنالد اهردقب ردع ةرورضلل تثامنال ه.عاود ىلإرعس
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 مار (نكح مالنغلع)
 -اسصحس بسسس سستم

 | الص هماعتنعت اذاداسفالا هملع س7 لب مثالل طةسهرذع لكلام راد ءالارثاس نها ههادعام 1 :
 أ نارهظءانر رتاعوهوضو قيرغ ءاحتالوأ دهشر ل ناهقحىوتناك نانةدانلا هاداوأ ةزاسنجلا |

 اهلعنيعتتملاذااعةزانجتاةالصأ جو رخلارداسفل اددقت نم مهضعب هعتوةيلالينرشلا هيلع ىرجامأ '
 1 مهمالك نمتاعالا ىضرم .ريغةداهشلا هيلع تدنعت اذا اهفداسفلامدعنمو :رهوجلا فام لعاسابق ١

 ا ةعوقو نلغب اع طوتقداسقلا مدعامأ طقف مثالا طوقس بوبا غار دعلا قاطمنا هريغو ناخيضاقكك
 | الادنع طم ناو هةاكتءادا سف نامجوب امهمال ىنملال ىننلل لاثم (ةزانجم اةالصو 5-5 رملاةداعكهلوق)
 أ ولام مفةزانجلاةالسل جو رخايداسفلا ف قلطاو زاحرذنلا تقوكلذ| جورخا طرمشولهناانمّدةدقوأ

 قيأواف هع وو وتلغاع طونمداسفلا مدعن | نمهانمدق امل بس: اوهو ىل زلا حرص هرو هيلع تةمعت ْ 0
 7 ىفأاذاالا همضقبف (دسف هلوق) ىلوأ ناكل نيعتتْلاذ اع هلديةمريغ هقالطا ىلع همالك ىوجلا ديسلا]]|

 جيو رخامدارأو ىليز رثكوأ لق هلطبيف هيفاني جورختاو ثيالاوه ضاكمعالا ناداسسفلاهجو ردة ١
 لعفف يرذجال فاحول ذهل هفاكتعا دسفيال هناقمرادىلا هسأر جرخأ اذا ازارتحاهم دقلاصفنا |
 جرحا ىفاوعقول جلول ليلقلانالاناست سا (مووفصن نمرثك رخل مدسغتالالاقو هلوق) عجل ىنائرذعالب ولوالف لفنلا ىفامأو بجاولا,ةريخذلا قهد.قردعربغب جور انمداسف مثرحب ثنالكلذأ 1
 لياقلا ناكف دولا لع ىذع نا هلو ىثملاو عرس نابريؤب ال ناسنالا ةجاحم يوناذا ف كتعملانالا ٌ
 ) ريصسملا مادهتابوأ هلوق) هلكماتتم م وب راهتلارثك (ىفثسللا نالوريثكلا فالخت نيانع عم جاي زاوفعأ '
 ددعمملا ماد_مالجيرخاذا اق هداسشب لوقلارهظ هانررقاعو لاق ثيحرهلا رابع انش هنقعت ا
 داسفلا»لوقلادقعا محرونلا بحاصنم بحتلاو هعاتم ىلع فاخوأ لال هحرخاوأ هلهأ ىف :رفتلوأ ||
 نع قيسامعاستا ىفهدالاةفاومءاركحالاوأ مادهنالارذعب ورخاهنم تلا لئاسمل اذه عج فا

 اطقسم ةئالثلا هذهريغيفرذعلاف ةعجوأ لووأ طئاغربخلجرخثمح ماما اكو دي ريهظلاو ةسناخما
 ناستسا,اركالاو مادهنالا ىف داسفلا مدعن ا نم عئاد.لا ىف امم ردتسامث بلغم ل هنال طقذ مثال
 د روهدملا فاشن امتاحاحلاهذ_هىضقت ىف سلذا (حماهيرشو هلك اوهلوق) طئاخلاو لويلاو عج ىنعمىف نك فاض أبلغ الام لبق ن مها اركالاو مدهنالا ف رذعلا ناعما هءلارطضم هان العم
 ىنلاو حاسد ملا ىف لك الا انلق لك الل هتبب ىلا هجو رخف ىفاشلل افالجخ هفاك_ةءادسفاهلجال برسول
 قامو ةراسنع جيون هدف لك الا  كحمءملول ى> ىليز هيلاةرورضالف ديعتملا ف لك أ, ناكمالسلاهملعأ|
 ىتح هلوقو هر هل أب نمدحيملاذاام ىلعر هلا فهل بورغلا دعب برشلاو لكألل جرم لبو ةيريهظلا ل
 لمقو هلوق نمد ريهظلاىفاماذكو لك الا لجال جور ابهداسف مدعءاضتقم برن هبف لكالا نككملول ْ
 جيورخارداسسفلا مدع ىجش لاقيال طقف متزللاطقمسم كلذن وك. ناوداسفلا هانمّدقام سايقولا |
 نمالكن |عماج طباسغلاو لولا لال جو رخل اكهيهل ان نم مدع د نعاصو صدت ب ,رمدلاَو لك الا لحال |

 لودلا فالذديم-لا ىف برششل او لكالازاو وهو رهاظ نيماسقملانب قرفلا لوقنانال ةبعيبطلا تاون
 لاغتشالا هل تمن الف هلل عطقنم هنال ءركتف ةرادقلا أابتم هلدبالىتلا ىأ (هتنع امو هلوق) اطئاغلاوأ]
 نكلرب: بي رغلاالا لق هموناذكوى بتل ةهو ركم هءفدربغ ةعناس نال ىفكةعملاردنقاشدلارومأنأ |
 ىتح (ةعاسلارضحت نأرنغ نمهلوق) ىوج نينعملا نب ةكرتشم ةعبانملا نا ىلا هيراششأ (ى رو عش نا هلىأهلوق) ردىتجملاف هوكواقاطم هن مونلاو برشلاو لك الاهركمال لكلا نيالاقأ ١
 راضح اهلوق) ردمهئالطا لع اهنالاعرتىأ (هركو هلوق) ىانز هفاك عاد شاهاجال رتولا ظ

 | لول عببملا نال عليلعتلا لدواهبهلغش فو داسعل|قوتح نعز ردها نال (دصملا قبلا
 | ىذلاعييملاماعطلاراض>!ناهقالطادافأو هراضحا ركمال بامور يناندو مهاردكح مقبلا لغشإلا
 مدان ةهاركلا ل والا ل لعتلا ىذتقم ناررهنلا هم ثحورب انفع ىجش وووركم لك الل هبرتش | ١
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 (نيعملا تن نملوالائزجتا) هع

 | عنأو نهوثاننالو ىلاعت هلوقل عورمشم دعسم لكى فاكتعالا انلق عماجلا ف فكت هب تاهنكمأ
 أ الج ورخلانوكفاوعسانىلاعت هاوقبابلا ىسلابر وماموه معسجلا لو نةيفدج اسما فنوفك اع
 || نانفانملا هسشمو هجو رخرثكل ةعجلا لال عماحلا ىف فاكتعالا هانم زلاولانالو ناسنالا ةجاحك ىتنةسمأ
 ألا هنكمالو تحاول لسغلاو (طئاغلاو لولاك هلوق) ىايز هيد« فال هلزئمدعبل فاكتعالل
 ”قلتساو بيرتللاهقيدص تدب أ. نا همزابالو رهطلان رم هغارفدعب ثكمالو دوس ا ىف لاستغالا

 1 | ىلع< ردنا ىنشو لاق جا ءارمسلا نعربم ال لمقو دسف» لبق امهتمدمعملا ىف ناتادهل ناكوامذأ

 |ىذتقي رولا فلاستغالا هنكعالوهلوقو ىبتناهتنب قأو بيرقل لارمسلل الذم تدم كرتولام نيلوقلا|
 أ قافنامهل ناك اذ اداسفلاب لوقل ىلع هيرذقبامكلذيدبقتلان ًارهاظلاو ناكمالادنعداسفلا | '

 | تقلطولامو اناس لع فول او هريغوأ ن اطل_لا جارنا هنمو (رذعالب هلوق ( امهتمدعنلا|

 : أريفنلو ا تنيعت ناو ةداهشلاءادالوأ ةزانعلل جوخ اهنم سدلو ابتب دل هنمتج رقت ديمملاف ى هو

 ًاوااسانوأ ادماعجورخملا نااهريغو ةيناخما ف روك ذملاو هريغو ىلي رز قب رحوأ قنرغزاهتالوأ» ءأ

 | مامالاد نعد فيض رملارذءلوأ ةعاس م رغلا هسف-لودلل جرخوأ يرغلاوأ ناطلسلا هحرخأ ن ناهز

 ْ |ناكلالاو نالطبالال ثالل طقسم بلغ. الىذلارذعلا نارهاظلاف هعوقو ب ءدالهنا ضرما فهللعو أ
 | نالطبللال مثالل طقسم هعوقو تلغن الىذلارذعلا نأ نمربنلا قام نكلداسفلا مدعب ىلو أن ايسنلا'
 د هذاحلااناسحتساءارك الاو مادهنالا قدافلا مدع عرمصتلا نماهريغو عت ادملا نعوهدل نام هيلعركعي
 | ماقملا اذه بارطضالا نمموقلا مالك ىفامتلعدقو ىوملا لاق اذهو هعوقو باغد الام ىلسق نم

 ٠) | اهر ضو رئاذلا ف دلع و شماملوقأو ىبتا مهمالكن ب قيفوتل هر لصحت رم رحت نمدمالف

 | ناك رنءرملاقامفلذ ىلع ل دنيبحاصلا لوقوهخلا رم ارذ هب جوتاؤاداسفلا مدعب حرصت يح
 ًااذكو ىبتناةعجوأ لووأ طب )اعريغل ةعاس يرخ اذادسأو هفاكتءانةغنح ىالوقامأو لاق ثمح كاحلا

 |ةرابعب ك اح ادرك ذام ىلعرهنلا بحاص كاردتسالهجو الفذ حواض:أ هيلابش , ةيناخلا نع قيسام
 افنمملا مالك قالطاهدستت نم راشلاا رك نام اذكورخ الان نلوقلا دحأ ىلع كردتس الذا عئادبلا
 أ رك ذ امن الرع الان نماو ةلادسأ اي ف نالاضأأ نسحال ام دحمملا مادهشا نه نما معلاركا الإ

 |ةمعرشةجاحمالا بر ذصالو هلوق نم فدصملاهركذامو نيمحاصلا لوق ىلع ىنتيامنادومقلاهذهن
 | دجال طلخ هدف ىلي امرك ذاماذكومامالا وق ىلع ىنملا فر هاظ طئافلاول اودلاك ةيعطوأ

 ْ ا 01 تنور اهتالسلا كوتا 0 ه- ور*د ف هفاكتعانا ن مالؤأ ا الاءنيلوقلا

 | مدعاريث نأل مامالا بهذم ىلعىنت: :ةداهشلاءادالوأ اماعربقنلا ناك اذاداهعللوأ قرسوأ قيرغءاحنال

 |رذعل جرن اذ اعف مامالادنع.داسف ةيناخلا قلاعاذخو هعوقو باغي امرذعلا نوكي نأ هدعرانملا |

 | هفاك: ةءادسف لوخآ ا|دوهبم ىلا لقتنافهيفوهىذلا دعما مدهتاوإو هلوقو هعودو باخ : الهنا, ضرملا 0

 | هجونأولوهبف سخلاتا اللا مدعإ لجأ قرتترانكو هليرش افق كذدعبا دوس قر هنالتر ورضلل
 | نقدنكتمتأ رملاتناكولو ةفاكتعاد_ةبال رق نيرباكملا نم هلاموأ هسفن ىلع فاخوأ اهركملاظ

 | نيبحاصلالوق لعام ر ذم نوكي نا ىتذذب ىوتنااهفاكدعا ىلحىتدتوابتتب ىلا عجرتن ااه كي
 أازعرجلا قهتأ ار مث هعووو بلغ الامم لئاسملاوهذهقرذعلانال ءافلا قذف مامالادسنعاما

 | ضرتاواهتسيقداسنفلا مدعي ارك ذيل لئاملا هذه عبج فداسفلايلوقلاةيريهعلاو ةياش

 أ جن 000 1 سلرادخع اهضعب لء-ثح لئاسملاهذهنمب هقرف نانهملعأ
 |لوقلان اكشالوهحوهل ناكل لكلا ىفهمدعوأ لكلا فداسفلا,لوتلا يكيخأ ا :هنمولا|

 مالك بسال اوه ؟امنا ىفاكوةيريهظلاو ةيناخا ا ملاعامتاو مامالا لوق ىلعاح هرذق لكلا داسفلاب
 عج قداسفلا كلذ عشافة بع وأ ةبعرش ةحاح هجورع ىلعءانثتسالا قر صتو |ثيح ف:صملا|



 عملا ظ (نكحسالنمىلع)

 0 لاقحال عصنالزا خش وهتدبف لكلا كا فاكر (سشتو لك يو : هام 0 6. لا تس ع ا - 0 كا 7
 ا |, د صصو لضفا لّرالاوزاح ةعاجلا دصسمىف تفكتعاواو ل. زا لوق رهاظنا قبر هن اركذهنو ا

 ريل : كل كمالا حد صسم ىنوأ عماجلا روسملا ىفاهفاكةعا نادمغ مظعال ادععسملا نما لضفأ 1 ل 2 0 0 ْ ١
. 

 تال

 59-3 نعول .٠. “نب | روما ىف ا |نم نهعنمىندّدرتيال نااهلك تواصلا قج و رخلا نم نهعنمراتملا نأ 1

 20 تيري كم 73 ىلا أ (زاح روم ىف تفكتعاولاما هلوق) رهن .علاوه (ةيلضفالا نادال هلوق

 ا .. فلج د 1 1 ززتةهارك اهنا نم قسام لعاصوص+ لحال عسل ىدعزاوجلا ناك ث.حامهندب ىف انتالؤا
 0 هاي 0 3 2 5 3 1 0 3

 0 0 جر قى رفتلاهل ناك عساتتل |تدارافرهش فاك:ءاراهنذاوافر<ا.جاو راو قامألا تخل الجوزلا
 نمر تلج ناقتي :ءاسالا عمن كل نذالا دعب هكلع ثرحةمالا الذم اسيثأ, نادل ناك نذأي ناف هنيعي رهش فالثتإ
 ا جسر ل نذالاناهةكوامرمصت لاهعفانمنا ةمالاودّرحلان ب قرغلاو رهم بتاكملا الا ةمالاك ددعلاو مثالاو َ

 يو .ة“ :دانعل هذ ناسنالا ةجاح برنو هناىلاريش (ملافكتمملا جرخالو هلوق) انضشةّرحلا فال
 ا رع 7 ثكمو ناسنالا ةجاحل يرخاذاام فالخ زئاجهنافادصق كاذل نوك ناري غنمتزانجاةالصلو ضد رملا

 كد ١ ترا تس أ ةرانج ةالصوأ ضب رمةدابعل بر نارذنلا تقو طمرشول ةحتانءةيناخراتتلا و عئاد بلا نعر موف

 هعذه 0 لمص جو رخل نم نملا م ةينلاءافتك الا مدعم ءاسعالاطرمت هلوقدفو ردزاح لع سلحيروض-وأ
 : في نانمرحبلان عر بنلا قد. ضرغعاامو ردلا قهعمتو رحكلذ هلفالفنامااسحاو اهاكتعا ن اكو لام ىلع

 هل انما

 ثدح هءاووه-رشو ربوتهزو رمضالب همزتلاامةغلاخلاس مزن و هل لحم هنالد_فيلرتك اثكمولو ْ

 ل 0



 سراب منارات ا همفتب كل
 | ىلاختالف هملءواهمضعب لن سلا لكممف دود ل ىأ ال مأ هلوق نمدارملا نوكي نال تح و |رتموعهادا مدعت
 | امال لاوقأ نا.بلالا عضوي زنك ندب باكلاو امهوق دجحسم لك هته م مدع ن نعرملا ىف لقن 5

 ألك قى مامالا دنع همم مدع ىذتف, املوق دهم لكى هدعص نا نم مهعضعل نع :ريخلا هك ذاهْن ا ملعاو
 ثيحنانلا هياغزعدعب وه هلقناماذه فان نكلو سا هسف تردأ د وهدم صوص قل لوخسم

 ناسسلاة باغ درك ذامناةانانملا هجووا ماوقىواعضلاراتخا من دوه لكف عما هنا ىدنع ريصلاو لاق

 | ةسسنلاردوهملا ف سخاداطا رتشا ىف فالتخالا نا لعاو مهضعب نعهمدقامدفتساام سكعىذتقب
 (قممما ارحادبعمملا ىف فاكتعالا لضفأ نا !- ءاو سلا هم لصتملناو زوجف عماسجم ا|ما عماج اريغل ا

 أ | ,دوهسم ىف نكرلل ن اف ةعامج همف ىلصن ناكاذا لبق عماجلاىف مث ىمقالاد هسا مث مالا هلع ودوصسم :

 | هل سلف هبف عورشلا.نيعتيدص مانا عاوربنرثك أ هلهأ ناكاممث بور خلا ىلاج ءاتصالثل لضفأ |
 | هيلعمدص_قئالصلاةلضف 0 قالاختربلا نع ىوجرذع ريغ مرشد هسمملا 2 ناأأ

 بجاو هسنج نم ناكاذاالا مصن الرذنلا نال (حاطرمش موصلات هلوق) فزع ثا ضعب همت (ةعامجأ
 ىلع هلل اقول تى, ز دهمشتلا ىفدوع لاك ةدامع نهض ىفالا 2010ج الم هلو ررتم 10

 فاكتءاللادوصقم موصلا نواد نادا ارااور < موصن و فكرتي نا هءلع مودرخا ارث ف كانا :

 نال هلع ف اكتعاال مو.ل اذه فاكتعا ىلعرابل !ضعد ىفلاقممعوطتلا عوص ىنحرشاذاف هنادتب |نم

 اعوطتدعئارابنلا وأن مموصلاو وصل ابحو فاكتعالا بجواذاو موصلامالا خدنال ناكتعالا :

 : نا هءلعلاوزلا لمق هرذنن اف سوو.أ لاقو ةفنضح ىأ لوق ساق ىفاذهوامحاو هلعجرذعتف

 |فيوييألوق نار ناهونبا عينصر هالو ةنصشلانالاق* ءاضعلا هءلعق لعفنمل ناف ولا 5

 ا | ث ردح تحاولا فاكتعالا موصلا ةمطرعث ىلع ل.لدلاو ةملال نرمش هل ه>ولاو مامالا لوق ناخج در هاظلاوأأ

 أالوةأرما سعالوةزانجدهشت الواض د رم دو النا فكما ىلع ةنسلاتلاق ابنع هنأ ىضر ه- دداعأ
 0 .موصلابالا فاكتعاالو هنمّد.الاملالا جر ذالو اهرشاسأ
 ىفاثلالاقو هلوق) ىلب زاماعت لءفلازثاح ناكولو موصالب فكتعام السلا هيلع هناو ريو اعامالا
 | قاكتعاال مالسلا هلع هلوق انلو هسفن لطم لجو ناالاموص فاكّتلا لع سل ىلءلوق (طرش سد

 كر ليد رونا رغ لسلومتوه لوقت ةسراعل اناس ريخا ضراعنالقرثأ هاورامو موصلامالا | 1

 موصلا نال ( موب نم لقأ نوكمال اذه ىلعف هلوقالهسفن ىلع همجوناالا ٍ
 ١ 5 نامدلاةراغموملار ردم

 شلات وكب ناناوجت دي نملقأ نوكي الهنا نمدولاقامم زاتس ال موصلا طارتشا نأ هوجو لعل( رظن هبفو ْ
 لج ممبالف معنامف هر لئاقالامم ىلقعلا ريرقلا اذ- هنأب ربتلاقهمقعت نكل تف هطورشم نم عسوأأ|

 0 سل سامع نبالوقل يرش سيلذياورارهادلظ ونلوق لحد الكأ

 تال كار وقناة ج ردرسشع ةسمك صتخت الو ءاهقفل دنع نمزلا نم ةعطقل مسا ةعاسلا
 موب هلقأو لاقلالاو لفنلل موصل طارتشا مدع نم ارلاوهام ىلع ىنملارامتحخا فرهاظ بفنصملا مالكو رح
 ىلو أ اذهوروذنملا ىلع لمحت هئطو:لط رقاب ةعل جيون نأ قاس اهفملوقف ذئنسحو
 ىلع ارهاظالملدرذعالب جو. رخل ايداسفلاو ءطولانالطنلا نمرك ذام هلسءج نم ريغلا قهملع ىرحامم
 هتبأر ع ةرورضوغل جا ها[ فالس لع نفدصملا مالك رذت هملع مزاب هنال نسحلاةياو ر هرامتخا

 | لاق ثح موصلا ةمطرعش ىلع فنصملا صاصنتن 11 دنا ةانع تلح نامت وام وشل رحلافف

 7 ةءاسالفت هلدأ او هلوف) ناببلاةناغ رذنلاب فاكتعالا لع ىأ هسفن ىلع هلع

 مناوأة:لانووجوت 00 ادب اولا ىلع لمح تلق هيو موصر دم ىف ثيل نس

 دارا



2 
00 
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 . 0س نا لل أ لاقل است ةغلاوهأ ٍ

 | ىدملاو هنمو ف كعلاهر دصمو ب رض باد نم عنملاو سلا نعم ىدعتملاوأ ممل مانصا ىل_ءنوفكعيإ
 ناك انوهلوق) نيفك اعلاو نمت اطال دب ارهطنايلاعت هلوقا ةعدقلا عئارمشلا نموهو ره ا ش

 نمريخ الارثعلا ىف ادكٌو م بلط. هئالو قأ سام ىلع هعاونا ضعب قىأ (فاكتالا انيرش موصل |
 ناضمررهش فاكتءار ذيول .داحتاا ل دوجنو ارم موصلان ا !ءأور هتهنموصلا مح بسانق ناضمرألا

 ِْ :والو ل مكلا ىلا هطرشدوعل موصنا اروش ىذق فكتعب ناو فاكتعالا موص نعناضمر موصأزحا| ْ
 1 ناك او دوجولا ىف هقس ْئثلا طرم* نال(هرخأ هلوق)ر - نامرءاضق ىفزو<ورخ آن اضمر ىف هفاكتعا|]]

 |ريخوهو سوماسقلا فام ىلع اهعكو مالللا فب (ثببلن نهلوق) ىوج ندعم وو هل] ف طورشذما]|

9 3 
 تتش ايما” تدشين

 3 "في شف ؛ الع ىذه (ةيافك ةنسهناالاهلود) رم ىلوأ لوالاو لعافلا بت اننوكيناز وو فوذهملا

 3 5 00 7 نمريخال اريثعلا ىف مهتم ضعب هر ىتأ اذادلب لها ضعن ةمالم مدع ىلع عاجالاباللعم نج .رلابهاومأ
 دعنا ف: ىرودت !اهلاق( بدسم لبقو هلوق) انعشمدلاو ىنعي (ىيشن متعمسا ذك هلوق) ناهريناضمرأل

 5 و 3 هنا قكاو ةمنسلا لملد ى هو رمخالارشعلا قهمل ءدمظ اوللو د ومهنسهزا ..هجأاو ةبادملابحاصلاقوأ د

 هر كلي عر نمر ةنمزالا نمهريغى ب قسمو ناضءرنمربخالارثعلا وهو ةنسو رو ذنلاوهو بجاوملا مسني | ٠

 3و 0 كل نإ امأو لد زمتبو هتدامع ةمزالمو ىلولل سفنلا ماتو اندلا ارومأ نمسلقلا عبرش قاكتعالا نساعمأأا ْ

 نايو 0 1 هال لاهؤمالسلا هلع ليربجمانأ غرف الف هفكتعا ماليسلاه ىلع هنادر ودقف طسوالا ريشعلا فاكتعا]

 ىذع ا 3 رمشعلا نانا ىلارثك الا بهذاذه نءورنخالارمثعلا فكتعافردقلاة إبل ىنعب كمامابلطت ىذلانأأ|

 نعزي اكرم: 3 ا 0 نيرشعو ىدح ا ةليل لاق نممهنخ ناضمر نمريخالا |
 0 اهورو لكم عم اهنا غن ىأ نعورتو لكى اهوسق اووخ اوالارشعلا قاهوسمتلا لاق مدتلا لميا سل

 0 ول امتامالع نمو»ربغو ناضمر ف ةنساا قر ودتاهناهنعر وهثملا فو ىهذللذدأ ىررءالذ ناضمر
 9 4 جواملاو حفلا نعةملالنرعث تساماباكعا نولاتسبس ىعنا حاضرا اس ةحلب اهنا
 1 ب هاوق فهبشنلاو حاصلا نعاننمش هاشم نو حلا اوءاضأاذا مضلاب ميسو لس ميصلا حلب لاقي قارمثالا|
 ءافخالو ناط ردن اوبل مأ أو تاللاوه نكرأ اف(هنكرثلل | هلوق) 20
 ضل أخ نءةراهطلا طورشلا نمرمن امورمثلا فامهركنإ ةجاحالف مالسال او لقعلا ىلع فقوت ابنك نأ

 5 زن ناش همدع ىلعامأ هلفن ىف موصلا طارتما ةياور ىلعاذه نوكي نا تش و سافنلاوأ
 تفكتعااذاامأو دحسملا ىف رملا تفكستعا اذاتيااا ذه ىوجنال اقره ةمالا نعةراهطلاكطقف لت أ|

 تاقوأاهتن ديعسمف ساق نا ءاسفنلاو ضال بحتسد ملول لا مئارش نم نوكيالفارتب دعت
 بلطل يعادل اطال درب ريع فو رذنلاروذنملا فهسسو ىمهتنا[متداعلمتالمك دلما هل. قةسم ةالصلا]]]
 : ىقيهربغىفتاوُدلا لينو هطوقس بجاولا ىفهكحو صالعت نع ناك اذا لامعالا فرمشا نموهو باو هلا

 لعج نم مااملا أم رطناو مثالا عمءاسفنلاو ص: او دبنجلا فاك_:ءاة هرهخلا نعهانمّدق ام ىذتقمن ْ

 |١ لفنتلا اك عورشلل ةيدبسلا ةفاضا ناوه عناسملا لعاورهاطلا هنا عمرو ذنملاريغف بن مءااوه عورششلا

 ادد ال هنال فاكتعالاب لفنتلا ف قت. الاذهو دافالاماضنلاو ماقال عورات رتالصلاو موصل

 | ةيبلاةفاضاقكتالفاضنأ لفنلل موصلا طارتشا ىلعامأ هل موصلا طا ارتشا مدع نما رلا ىلعمبانب هلقالا

 اةباود لعو عورشلاب بح نسحاةياور ىعف ةعاسالفن لقأو فنصللا لوقدعد رهتلا قىاقاذنو عورتا
 مند همس 01 تيربو فلام( ةءابدم سى نركي ناموا لس

 ا



 (نمملا حف نم لوالاءزجلا) 3

 || قاعمارذنلا فالضزا- لافت نالف ىلع مهردلا اذ بب ةكعةعجا موب قّدصتلا رذنولفريقفو مهردو ناكمو
 ال مصب نأ لبق تاخار مش موصا نا ىلع هلل ل اقضد رم «طرمشلادوجو لقول. خت زوحالهناق
 الع ةعيمج ة صولا ةمزإ هع لو أمون ولو مع ناو
 ةئسلاهذه مو كرذنراو هلوق) هحرشو ريونتةدعلا ار دا هسسناوءاضقلا فالح عامجالابع جاب ةمصولا

 فالةئاموررطذ اوادسيو ةعباتتمانهامضقب هنكلاهرطغيف عداتتلاطرمٌو ةنسلاركنول ما ذك
 | امون نيثالثو هس ىذقد مداتتلا طرتشس ؛ لوأو ةرو رض . مزاللاوادصق مزتثلا عداتتلا نيباقرف ةايعملا

 فال لا مانالاو ناضمرارذن نوكمال ةقلطمةنكرذنلا نال ةروملاهذهىةسنا مود هنرحالو
 ١ مانالا موصةعحوهو كحل ادعا عداتتلا طرش نافاهركنول هنالنسلا 0 د.قرهنلاق لاق انكوزحام

 ناهيلع لب مانالاهذ- مه موص 0 افا اطذاوأ همهنملا م االاىأ اهضقي هنااا ةبهنملا ْ:

 ناوهانذعش لاق ننال ّق ةرغلوهاوةوانمشأ ا اهاةدانز از عم ىسوتنا قالو رفلاو ناني عمار ضقي

 امانا هلوق) كرب اقدر ]نا رن رات زوران مئات غنت ك2 ا دسلا

 (ف»ناىلوالاىأ هلوق) قاتسهق لولحماةقالعل ةيبنممادالا لعفارمفموصلان ءاممنمىأ (ةسبنم
 مانا مانالا هذه عم تضف أر مارذا: :لا ناكولو (اهاضقو هلو ) بحاو رطف لا لب ةءاينلا همق هو عسل

 لاوشى لاقاذاامار طفلا دمع لقرذناذاام ىلع لو عاده جو رسال َُ .اغلا فل اق هملال نرش امدح

 هسمزلب لب ,ىتب رشتلا مادا دسعب ىلاقول اذكحو رطفلا مون* ءاضق همزانال ةنسأ|و ده موص ىل_عهلل 1
 : ارهسر شع ى ثان :,عةراسع ةئسلا هذ ههلوق نالوهساذهو يجلب رلالاق هنسلان هم قامماسص

 نان ىقحا هدرو ل-لاىلا جاتصالف ماءالا مل هن ءولذال ةذملاهذهو رذنلا تقو نا ْ

 دعب رذناذاهناورهشلااذ- هو ةنسلاهدهىق ناضضاق ىواتفو ةّصالخلا ىف ةلوقنمةراغلا فاك هلثسملا .

 ارهش موصأ نا ىلع هلل اقول ىتح ةحتا ىذ قاب وهو ةنسلا كلت نم قبامالاهم نابال قيرمشتلا مانا ىضمأ
 رهشلا ةيقب هيلع بجو رهشلا موصأ نا ىلع هت لاقولواةلطم ارك ارهش مزتلا هنال ماكر هش موص يلعف |

 هلوق) يلحمانباحرشن ءىوج ىؤامكوهفا ارش ىوف نافديلا فرمصنافافرعمرمثلارك ذ نال همضوه ىذلا

 عورشلانال (ءاضقلا بح هنادعو فسوب أ نعوهلوق) بطاخملا هنالركذ (فلكملا عرشنا
 ىف_عىتس عورششلاب ءاضقلان ا قرفلا هجو ةهو رك ااتاقوالا فتالصلا فو رشلاكورذنلاك م 1
 مثيح رذنلا فالخيهعطقب رمأف ىهئالاك رم نوك« عورشلا سفب هنال فتنم وهو ماسالا وجو
 | هالصلا ف عورشل افالخ : و لعفلاب ةرصحملاامتاو ىلاعت هللا ةعاام مازتلا هنالرذنلادرعج ىنلل اكترعرصد

 مام ىلصءال فلح نادر ثني مالاذ هو عورمشلا سفنب ىبتالاكتر م رصب ملثمح ل تاقوالاق

 ا نم قرفا| لصف سعثلا ضمت تح كسعناب ةهاركلا هجو ىلعال عو رمثلاب* ءادالا هلك ؟ هي الود :

 |نيهاكهتلها مدعل ئن همزابال موصوأ ةق دص نمتب رقوهامرف اككلاررُي (عرسف) ىلبزنهجو

 رثك !نمتاومالل عقبىذلارذنلا ناهلعاو ناالا ىف قأسواملسمثن 2 او نيعلاةرافك هم ران ال ىّبح
 عاجالا وهف بلا رقت ماركلا» املوالا< رضملااهوكنو تب زلاو ععثلاو مهاردلا نمدحؤي : امو ماوعلا ١

 فرصتلاالو هلك الو هذخأ جشلامداختز والو تحعس لب , مارح هرال هر ةمذلا لغتشت الودقعنسالو لطأب

 ا هنود ابق نو رطضمو هو بسكسلا ع نءنوزحاعءار ةفلاس يهود نوكينالاوسرلاو م هج ول ه3

 ىلا هفرصو ىلاعن هللا ب رقتلارذانتلادصق لاعبو رماضأ ها أافةأدتملا ةقدصلا ليدس ىلإ اع

 ىناعسالو كلذ سان لا ىلءادقوردلا ق ىلاقر م ارنب ع ظنلاعطقدوءارقفلا
 دقو راصعالاهذه

 خالو تطقساو مهتقتعال ىدع ماوعلا ناكولد م مامالا لاقو راعبلا ار ردح ف 3 مساق ةمالعلا هطسا

 ْ نودترمالم بالا
 ظ
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 1 و
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 ا ادلع: هال

 ١ هنراروشلا اق لق امو كلذرذناذا يصلاك م
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 (ناكسمالنم ىلع)

 انلق مصاالف هنع ىبنم موصب رذاهنال (ىضقبالامه دنع زافىفاشلاو رذزاانالخ هلوق) رطفاغأ
 هبانع ىلاعت هللا فايضا مادالاهذ- هىقسانلان ال لاعت هللاةوعدةناحا كلرثوهوهريغل هنعىبنلا |
 ةرافكلان اىلاءانا همفو روذنملاب فون ثيح ثمحعءاضتلا عمىأ (اضيأر فكو ىذقاننع ىؤنناو هلودإأ

 مانا ةعيست هوم لمق كلذ نع عجرهنأه: :ءىورو ماما الا نمره اظل اوهو لعقلا نع ئرخال اهدحوأ

 ىذق أنمع ىون ناوف:دصملا لوق تلق ن راف يفد هدو ىمخرسسلاو دسهشلاراتحخاو هنعّئئزحت اهنا ىلاقو | |
 دقعتمال تح ةعاطلاب رذنلا فال ةرافكلالدقعني ةيصءملابرذنلا نان م ربذلا فام هلضقتلي رفكوا ١

 رهاظوهو ىون ناو هلوقن ةرايكللداقعنإلاب 3 ة نصل انا ههجوو هب يقم ىلع ةمنلاالاةرافكمل
 ةيصعم اب دا ارا سدل تلق ةيصععرذن رخلا مون موصل رذنلانا عم هيشلا مدع ءريفكتلا مدعف 5

 2 تبرشو انزلاب ةيصعلل هل ثم ةدارالا هذه ىلع نب رقلاواهتاذلابنعىهنلاناكام صوصخ لياهقلطم |

 ىلع هيثلاب ةرافك_الدقعء امنا مشتل ماناكءوفو رحل امونموصب و ةعاطلاب رذنلا نا لصاحتاو ظ

 فسوب ىبادنعوهلو) ةينلان ودب ولواةلطمةرافكلل د قعني هنافرخما بثوب رذنلا فالكم هيىتفملا ||
 امهنال ندتهجلانمبىفانتال هناامهنو ةقيقحلا تذ.عت امهاو اوناذاةزاحنمعلاو ةقيقحرذنلا نال (رفكلل | ||
 ىتهج نمر انعجإك نمل لدل انالمع اموندب نع مق هرم ريغل نيعلاو هثمعل هيض ةيرثنلاناالا وجولا 0 ١

 (اضإ ًارفكال يعناد لاو رفزدنعو هلوق) ةيادهلا نع :رهغ ضوحلا طرعشل هل .هلاق هضواعملاو عربتلا

 هلوق)ط ةفريفكتلا ف ل. ءاضقلا فهل فالعخال ف سونابأ ناوملا» ءامعا راشلا مالك نفىضقبالاكىأ
 هنوك-ل ةسنالب لوالاهجولاف رذنلان يعتق ةغيسصلاب رذن هنال ةخ.صل الع (قاقتالاارذننوكب
 وار وأ تلاتتلا قو نع زعب رذنلار رق هنال ىلوالا قد رطلاب ىناثلا هحبولا ىفاذكو همالك ذم
 نال (قافتالارانبع نوكبهلوق) ىيباقتا ادارمهريغنوكم نا نو هتع زعب رذنلار رق هيالادارم هنوك
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 أ ريغ ىنو هتدنب لما نيعدقو هر ىأ هل متنمآىلاهت هلوقك* ءالا نجت ىبشمزلا نال :
 دنع انيع : نوكي هلوق) هللابىأ هتلرحخلا مون مود ىلع هلوةرب دقت ناسا ةباعدار ااوه لمار

 امهدنعو هلوق) ىليز ةقمقحلاجج رثئامهتنندنعو ةنلاب نيدعت نكلازاح ناكناودهنال 0 ظ
 هلوقل نيع هناوهدضم رقدتس اا اسصارذنلا نال نيتهحلانيب ىنانتال هنال (ان_عوارذن نوك

 ارذنناكف هرافكحلاب اهل. ات ىأ منامعاةلع مل هللا ضرخدق لاقمثكل هنا لحاام مرحت ىلاعت ا

 راحماو ةقيقحلانءاعج نكي د لف يلدز همجوك رب رجحت هتغمصت كِل ترقلاءارم كه جوعان هتغمصا ا

 مدقتو تاكسلاو تاكر 2ارامتعار ظفلل ةضراعلا هما ةغصلاو نيتفاةفم نمتهج نم ل ةددحاو ةهج نم

 ارذن ناك اعمجامهاو اذااموهو (نآلاقروكذ مس دا لاو هلوق) انه ضعد ىلءفورحا ضع

 ىلع هلل هلوذ نا ف سوب ىنال هدنع مصد لول رفكمالف طقفر زن فسوب ىنأ دنعو دو ةفيتح ى أد نعانيع دا[

 ناك انفةنلا لممنقوتلازاع يملا دارو .دلا ىلع هقول 8 ةقششحرخنلا هيداراذك م وصأإ ا

 رذنهناامفوز وح الو هودحاو ظفلد , زاحلاو ةقمقحما نيد عجا مزلد ,الئلوخ" الادارنازحادارءامهدحا |

 املا باحبانالاذهودحاو ترابا تملا عياض تامالارضوشمزلا كام

 هللا ضرفدق هلوق ىلا كا هللا لحاام مرحتل ىنلا اه" اي ىلاسعت هلوقب نيعحا انملاميرتو حانملامب رمت نك َ

 اذه نموصالهللاو لاق نمنا هنامب حاملا راها باحا ف نالجانا باصانكف امال
 لسة احامم ناك موصلا ءلرب نال حابملام رحت هيقواحام ناك نادعن مولاكلذموص هياعتص مونلا|] 1

 -ىاغىفاذك ناعمتجيف نيتهجلا نمد ىنانتالا: اقف نيعجا املا ب احا نا تدق امارس راصءدعبف باحالا |

 قتياغلا لوقف نك دوف نال: افك هنف ناكناو ىلا لام الك دعت ةياغلا مالك اندروا امتاوناسلا ||

 ناككف سداسلا هجوللرظ:]ابرظنرع "لادا اربنازحيلادارمامهدحا ناك انف فسو.ىال لالدتسالا ||

 نامربرعتمال للاخر ذنل (عورف) أ زلاك هقيق اج رثت امهتن دنعو لوقد عيان اداعلإ

 ٠ ل 0

ٍ 



 ادعاتلك انام جو دا لعفاماةلعوةّئانلا تبمتناو ةنوذحلا تهاقأ م ةئانوأةنونحم ةئاصةأرماتمطو ١

 ٠ (نمعملا تف نم لوالاءرجتا) 31

 روعس دسقتلانارهظريدقتلا اذ و عاجتانامهموصداسف دفت رردلا رابعا دكوءاضقلا بحواملالاو

 ' بوجو مد علعبل لب ايزارتحا سيل ءانمّدق ام ىلعريخلاو ىلا زلاكممض»ب مالك ىف عقو مك عاج دعب لكلا

 اذا ىنعي هلو ةفالؤأامأ للخلا نم ىدنفأ حون ةمالعلاة رادع ىف ام عت انه نمو ىلوال ار همدع دنع ةلافكلا

 بجوو هلوقفاننانامأو هلبق عاجلان ل صح هنا عملكألا دهن ىلاداسفلا فاضأ ثرح حماامهموصدسف
 اشأ هيلاو هريسغو راشلا ءركذاك ةرافكلا بوجو مد عةرابعلا باوسو ةرافكملاو ءاضقلاامرلع
 راسهنلاب تنجمثموصلاتونهتدوص (ةئاصىهو ةنونحناوأ هلوق) طقف ئذقنثلا ىف هلوقد رردلا ف
 فص اذه لق ةقانالا دعب لكالا تدمجتو يو رلا لعفاع تنعو تقافأ متاهجو زاهعم اف ةئاد ىهو

 | تلقفو روحا لباللاقةنوذجلاهذه ادت تاق نامأ نب ىسع نعو هه ركملا ىهو ةرومحم نعللدالا ف

 || ناتدبج ناتتغل هتردجاو هنربج نمةروبحم او ناكر بترا دقو فيكل اق مث ىل_ لاقةروسح اهل الأ
 الف كلذ تدئاذاو حاصلا فلق هنرمجاو هتريج لوقت برعلا تعممءارغلا ىلا قرينلاو ىلبزلا فال افالخ

 اظفل فدعضةريحم ىنععةرودجناو لاق ثم>برغملا بحاسص هر ىنعو ةرومحم فعض نم لوق ىلع لوعب

 رو. لا لامعتسا لقا 4و ريم هريجا نهلوعفملا مسا نال ةقيعض ةغلوريجأ ىنعب هريج نال كح عت
 داسفل(ةرافكلا نودهلوق) ىستتاريغصلا عماجلا ف هنونحمل عضوم روحا عضو فعضتساو رمح ا ىنعع

  «(رذنلامكحافل دصقريغ نم عاجلا, لالا لبةاهموص
 أادجاو نوكمال ناو بجاو هسنج نم نوكم نا هتعتجأ طرتش اذذو هعرف هنالىلاعت هللا ه.جوأ اسع هرخأ
 رهان ىف قرفالدنانمربلا ىفامىلاري« (رخفلا مون موصل ءلاقنايهلوق) أيس [كىلاعت هراحتاب
 (رطفأ هلوق) رفلا موب قفاوق دغموص ىلع لو ناكالواهذع ىسونملارك ذب حرص نا نيب هب اورلا
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 نع جرخماصناو هممذ نعبحاوالاطاقساى دق مث رهنةصعملا نعايماحترطفلا هيلع بحوىأ
 راعشا خملاةدهعلا نع يرخ ماص ناو هلوق ىنو لب ز ىهنلا ناكل اصقان همزتلا مك هاداهنال ةدهعلا

 || بجاو نع انف ماصول هناب و ىدهازلا فاك عصرطفلا مو ىضقو رطفاو ىعضالا عون موصرذنول هنأ
 9 هلوث) ىفاّسهق تارعذملا فاكاصق اندادأ لماك ةمذلا قام نال مما م رافكلاوءاضقلاك رخآأ|

 || بجاو هذج نهنوكينا رذنلا طورشمثىذقبال لطاملاذا متصرذنلاناىلاءاعا هم (ىضقو

 || ءوضولاب عب الذرخلا برمثك ة صع؟نوكمال ناو ةل.سوالادوص ةمنوك. ناو هيلعامج او نوكمال ناو
 مدع لاعوأ زكلر<ةدوصقم ةبرقب سدل هنال مزان مل تمهنيفكترذنولف تملا نيفكتو ةوالتلاّ:دحسو
 آلف رهنلاو رحبلا ىف هلوةو ىلوان اكسل بجاولا قوفوهو ةبافك-لا ىلع ضرف هناننيفكتلا ىف موزللا
 ناكناو هنالرطت ه.فو ةدوصقم ةررقةوالتلا دعس نارمدق هنا, بقعت ةوالتلا ةدحسو ءوضولاب محب

 . || ةءارشنالو ةجاو اهمال رانج اةالصب رذنلا ممءالاذكوامجاو هنوكل هيرذنلا مما ال اكلي ذر طعم ةبرق
 رذنلا فال + ةرافكلا دقعتب نكل را رشوحن:الو فات سهقلا ىفاك اهنمعلال الصلت اهتالنآرقلا
 رذنولك همسلا طورمش رفوت دنعو مثاو تلحمن ا ةمصعملا لعفوملف ةمنلادالاةرافكلال دقعنسال ثء> ةعاطلاب
 طرتشال ةكملهأ نالفاشامااماادجاو اهسنج نمنال ها قاتءالاوأ فاكدتغال اوأا.شامجلا
 هالصلا ف ةريخالا هدعقلا نالسف ىفاكءال ااماو ىشملا ىل: مرتمر دق نه ىلع وةل>ارلا مهقح ىف

 بحجاولا سنج لنعج نموبنمو ةرافكلا ىف ابجاو هسنج نم نالف قاتعالااماو ثبل ىهو ضرف
 نال د صقريةب هناسا ىلع ىرس وأ هدصقءاوس ه.ءانولا همز رذنلا مص اذاو ةفرعن فوقولا فاكتءالا ف
 مول موصرذتبءاضقلا هلع بد وااو رردءافولا ىلع ىذاسقلا ريال نك د2 كرذنل الزه

 ناب عورشلاورذنلا نب قرفمف ىتيعةمعورماملا مدعب ال ىبوتلاو هلأ حو رمشم وصد رذن هنالرحتلا
 ارمف حرش ناءاضقالو نتملاىف قأ.ساعلكشالف رد عصف ةعاطرذنلا سفنو ةمدعمح و رثلا سفن
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 نانو رفكوي نق عولطلا نان لك انهمدع ىلع نارخآو عولطلا ىلعاد موو كىلوأ ناكل ارابنوأالعلا
 لدءلو رصش هناىلا:راشا نطلا طفل فورت ةرافك الف همدع ىلع ناةئاو حولطلا ىلع دخ اودوشولوأ
 هناناوحنارفاظو ىنثل|ليدحاو لوب زوحالفر اطمذالاام أو كيدلا ف فاتخاو لوبطلا رضباذكو أ
 نين اظ نيثالثلا مون لمطلا توصد قاتسرلا لهأر طفأولهنالاو ىد_هازلا فاي الدعناكاذاهيسأبالا

 هنادنيشيلولهناهموهفم (ملاطرعفلاو هلوق) ىناتسهق ةينملا فاكاو ر فكي هريخلوهودسعلا مونهنأ|
 ءلرت لضفالافرسقلا حولط ىفكشولو شل انهبر خالف ل.للاود لصالا ناله لع ءاضةالر حفلا دعب لكأ| ا

 نام(هلهنظي ىأهلوق) ردفلا حولطدعب لك أ هبا يمتيلام مان هموصف لك اوفو مرح نع ازر لكلا
 ه|نيشمل نات رورغلا ىف كشولو هل عءاضقالف بورغلا نظدعب ئثهل نشل ناو سعثلا نورغنظ ١
 نظةسلغ لاحت الا نالا ب وجو رفع ىنأ همقفلاراتخعو نات او رةرافكسلا ىنوءاضقلاهملعف مْ
 تف تادوقعلاطةستال ىهو ةرسشلا ةبمشوهو كلذ نود كسلا ةلاح ىنف بتقيقحال ةحامالا ةينشبورغلا |

 اعديقمرطغلا لح ميش هلرهظ حلاذاام فالذعال مأ كلذ هنلن لع بلغءاوس (ةمح سءثلاو هلوق)
 ناسف بورغلا ىف كشول هنال نظل ادق نذؤملانذأ ناو رطفمال بلغ ملاذاامأ بورغلا هنظ ىلع تلغاذا ||

 نافاو رحمت مالسلا هلع هلوقل ةنس ل.ةو ست سمرهستلا مجراهنلاءاقب لصال انالر منرفك ب رغن لاه
 ىوربور معلا ةلك أ نامكلا لهأ مامصوا:مامص ند ام لسضف نا مالسلا هلع لاقو ةكرب روكلا ىف
 روحا اورخأ امري ىتمأ لازتال مالا هيلعملوقل لي لارطفلا قوريخأتلا همق بحتملاوروكملا
 تارقفت اطر نكمل ن اف ىلهد نا لبق تايطر ىلعرطغب ناكم السلا هلع هنا سنأ نءورطفلااولعو أ

 كلذ نا نو هلوق) ىدحلا باب نمةياده بعث اح ىنغمو ىجل,ز ءامنم تاومحاسح تارت نكي نافأأ|
 وهوال ماهرطف, كلذن ا ظاةلطمهءلءةرافك الهنا ةباولارهاظوهو يمصلاو يمجلا الخ (هرطغ»

 هيلع هلوقهيدارأ (ملاثيدحت اهغلب نا هناةفشح ىنأ نعوهلوق) فئصملا مالكق الط نمرهاظلا ]|
 ةيشلانال لوالارهاطلاو هاقتسو هلل اهمطأ اهانه ءوص ميلف نرشوأ لك اف متاصوهو ىن نممالسلا

 ملال مأةمرحلا لعن اك امفيكلحلا بج وبال يح هنبا ةيراح تالاءطوك ٍلعلاب ىتتئثالف ليلدلاف أ
 عصأوأرابنلانمىوولاذه ىلدوايسان عاجلا دعب ىنعب ادع عماحو أ لك أمئا. ان عماولاذكو انلق
 هبال ةرافك-لاهملد بحال ادعرطغأ مثءَيلا هعرذولا ذه ىلعو هملعةرافك ال لك ان ةماقالا ىونف ارفاسم |
 | ردم لك اندرطعي كلذ نا نظف مهقحاولو ةيكح ةبشدب تدثيف ةداعنطءلاىلادوه وئثهنملصفنيأ]
 اذااع ىوبحماهديقو كالذي همف ءاتفأاذاالا ىعرمش ليلدىلا دنتس: ل نظلان الةرافكل اوءاضقتلا هءلعفأأ]
 هغاب ولو هريغ ريتعمالفوداعل ىفهلوق ىلعده# و ىوتفلا هند ن# نوكي نأ طرشالمنح ناك[

 نمىوقأ لوسرلال وة نالاض,أةرافك الدهن عف.دعب رطفلادعتف موباو مجال ارطفأ ثردحنا]
 ءادتهالا مدعلءاهقفلاب«ادتقالا ماعلا ىلع نال كلذ فالح فسوب ىنأ نءو ةهمش نوكم نا ىلواف فحل

 ثروبال ىعازوالا لوقو ةيشل اءافتنالةرافكلاهملعبح كلب وأت فرعواو ثدداحالا ةفرعهكاهقحىف|
 ةماحلاك ةرمثاببملاو سملاوةل.قلاو سانلا ناب امغباناكوأ خوسنمهناهلد وأو سامقلاهتفلاخت ةرشأ]

 ةرافكلا همزلت ا دهتممدعب رطغاناناسن ا تاتغاولو همقفءاتفأ ذا الااهدعد لكألاب ةرافكتلا طقستالىتحأ
 ةليقلاب ديبقتلا فو ىابزةماحاكوه قو ةرس ثر وبال, رهاظلا لوقو ةبشلاءافتنال ناكا مفك
 راطفالا هنا لك الادممةق أر مان ساعم ىلارظنلاب لزئااذا ةرافكلا توجو م دعىلا هاما ةرشامملاو سألاوأ

 ىهتنا*ىلاك هكف .ةأرعا نساع ملا ارظاندلازئارطغلا نا لك أولو لاق ثدحرهتلا ف حرص هيو هلازتانأ
 اجنادع لك الادمعتب اميءلعةرافكال ىنعي (انثاو ةنونموةمئانوهلوق) * قلادعب لكألا دمعتك ىأأ

 ىأهلوت) هحاض اقأساكىدنفأ حونةمالعلا مالك ى ام لعتهنمو رهنو ىيز نونجلاوأ مونلا فا
 عاج انةنونجماو همئانلا نم لكموصداسفى حيرص (حناءاضقلا بماء هلوق ىلإ ةسئانلا تعءوجاذا|
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 (نمعملا تف نم لوالاءزمت 0 44 4

 اذا اذهر_.ةهلوق) راتخع ندع قافتساو ركن هو هضرع نم قافأ نا معا ىبرتنا ليللاك هبف عمال
 هراشخاو ىصلاهلاقاحما (ىذمامءاضق هيلع سل هنادحمنعف هلوق) « ىوج لمقو هءاوص (اقيفم غلب
 ا هلع حمال هزاقتةلملو مون مات لمقوأ ناضهر روش ىذم ل5 قافأ م انونحم لب اذافنيرخ كك

0 
 ةلالدفالاو وني هن اريخا نايةرافكلا نود (رطفو موص هينالب كاس اب ىذه هلوق) ىدنفأحون (محتيرو مر .٠ كبف 5 م 4 م : 0 قر

 أ هقد ناك هتدن مدعالر طفلا مدع لسا ىفريتعملاو نب رخأتلا ضع لاقةينلادوسو ف هيفاك 0
 : موصلا ىلعرطفلا فطعنمأ شن مهوتلا اذه نارريبح تنأو رهنلا ىفلاقرطغيلو مود ةيثالب وعد ن

 1 رفزلاقو هلود) ىوع هصصصختو أ ناضملا ف. رعتلهرعجاما هباله بلا فاضملا نوددودقملاهءذل :
 1 00 نعم هن الد-ودقو كاسمالا هلع قدكسملا نال (خاهينالن ناضمر موص ىّذأَتِ

 . || نظول هنالدسقب سدل(البل هنظهلوق) ةمنلاتقو ىذمد عبور طغملا لامس دعب مدق اذاأم ىلعل.-<
 | نكت لف لصالا ىلع مالا ىهنالةرافكلاالهاضقلا هملعذ هنلنةحص نيت كل ذعم لك أو ردفلاحولط
 . الأ هنظلاقواف كشلا ل خدمفالوأ ئتهدنعجب رتءاوس هم دعو ل.ل ءاقب ىددرتلا وه نطل ايدارملاو هيانج 1 ' 0 5 ا : هاما

 المل



 4ع ) نكج ءالئمىلع)

 هلوق) حوطتلا ةيندعص قءاوسام مما نهةيناخما فام هفلاخت واعي ىنيعلا قرفاذك علب ىذلا ىملأ]

 ولو هلوق)رهشلا عج موصلاب ءروهشلاز مازسشلاردا اواعجرفاكلا فىنع (خلالوقي نمهالعلا نمو
 رهن ىلوالاب ه.ف كنا لعما لب هتننمدعنع زارتحاللالراطفالاةشودنسقت (لا اراطفالارفاتتلا ل

 نانيب قرذالو( مص هنوق) ةينلا ىلع.دوعل ربونتلا اك ريهذلاثدنأت ىلدالاناك ( هدو ىف هلوق) |

 ه.زاب ىتح موزالا قنافلةتعامناو ةععلا فنا ةلتضالام مال عدلات اذخوالفنوأاض رف موصلان وكي

 ناضهرىف راسو ىوتول هناىرتالا ءوصلا بوجوىنانيالرفسلا نال ناضمر ىفكلذناكاذا ىونب نآ |

 وهو ةبمشلادوحول نيل لا ىف ةراغكل هملءبهتال هنا ريغىلوا اذهف مولا كلذ قرطغب نادل زوحتالا

 ىفاشلل اقالحت هلوق) رد رفك هناقرطخاف هي ئثل هرمعم ل داذاالا يلب زهرخ وأ هلوأقرفسأا

 نالرمشلا لك ءوتساولو (ءاغابىذق وهلوق) تاقدقو ةينلا قتيستلاناط ريش اهمال (كل 1

 ةجاحال هنم مود لوأ ىنتسا ثح مهضعن مالك عقوأمو برمثد الو لك أدال هلع ىمغملانالر دان هياعمت

 ىوجهسفنب ىدعتر ت اف ناهمف(هنعتافامهلوق) هت قءامعالا ثدح مون ىوس فنصملا لوق عم ا

 طارتشا ىذتقبانهواض.أ ءاغالاهمف ثدح ىذلام وبلا ءاضق بجويهناق (كلاملاقال مخ هلوقإلا

 ىتح (مناهلمللا كلتىف موصلا ىزناذا اذه هلود) هندءانمدقام فال وهو موب لكمو هله دنع هن ١

 ناىجش و ةيئلادوحو لعل دام مدعل لكلا ىذق ارفاسموأ ناضمر فلك الادات»ر اكترتء ناك /

 هعوصن|نم رماملحالصلا ىلع هرمالالج مولا كلذ ىذق.الف هريض, ال نماما موصل رمت ركاس# ددقبإ

 هرضء الن اك اذااهف عونمرهالفي سدلرف املا نه ىلا والا قدغلا موصدصق نا مهضعب لوقو لضفأ

 همالكواهمدع قك الفون لهنا لعن او ةععلا ىف كشالف ى 'ونهنالعاذااماالدأ ىوف هناركذيملاذا اذد ا

 د.قب ناش وهلوقو ره لكلا ىذق نامعش ىف كلذهل لدحؤاف ناضمر قدام لا ضرف نا ىف ره :

 موصلا هّسن مدعف لضفالا كر ناو رطفلا هل رو < موصل اورمضن ال ىذلا ذارظن هيف موصل ارم رق :

 رفاسملا م ىلاءالا ىندغلاموصدصق نا مهضعن لوق نا نم هرك ذامو جالصلا ىلع هرمأ لج ىفاني /

 هنليلقءامجالاثدح ىذلا مولا ءاضت مدعم هايل عت هماعل ديو عوةمملاوه خا عونم رهاظ ل

اة من نءولخال ااا زال هلوق) ربدتف ناض .ر ىلابل قموصلا ةع زءنزع وانعال مسملا نأ
 ةراع(خلا مودل

 موصلا ةنهملع ىذعال سنلا ضءب ىفو ناضءرىلا ]ىف موصل ةعزعنع واضال 1انالنايبلا ةياق

 هيفو باوصب تسل ةيناثلاو ىلوالا ناءاضتقمو لبق اذكموصلاةيننعول عال باوصلاوهوابضعن ىفو
 هضق. ل هاكناضهر نج نمو هدادلاىفلاق (دتمربسغ نونحتو هلوق) اضإ [اَوَض ىلوالاذارظن

 نج مث ةلس.الالوأ ىاقيفم ناكول هنالةللل ال وأنه سهلا بورغ لسق نجى أ ةءاردلا لاق ىبش
 قام قافنالا ىوعد انو هللا كالت مونالا قافتالايهلكرهشلا موص ئدفرْرتملا رخآىانونحم عصأوأ

 هنا ىلع ىوتفلاو همففلتخ ارمثلا بعوتساو انونع مصأ مث ناضهرنءةلءل لأ قافأ اذان انهض

 ناضمر ن* مورزخ [ىوأ هطسو نم ةلمل ىف قاافأولا د كوأ مف ماعد الهلل نالءاضقلاهمزلم 1
 لاوزلا دع

 ءاضقلاهمزل هلبق قافأ ذا هنا نمدي حرصموهامىلاريشن لاو زلادعب ادسقتلاو ىتحلا نعةملالمن 1

 جردللاقلطم هنمدتمملا عم سالف تادامعلا طرمث ىهىتاا ه.اقانن نونحمانا معا (دامربغهلوق |

 ىتحهتيفدارامتعاب هل هتبان ىهو ةمذلابوهذا بوجولا لصأ تنال نونجلا نال مونلاك لعجد:ءالامو ا

 ىضقشنالف عك هلك اكم هيف نؤ سهلا نورغدعدغلا مو دىون ناك تاوكلالهأ ناكو كلموشرو

 موصلاءاشنأ هنكءامرادقم قيفيالن ا ناعمتسالايدارملاو (قرغتصريغىأ هلوق) رصمدعب قانأول

 ىنو هياردلا نربخ ىوتقلا هل عام ىل_ع ه.لععاضتال طتف هنم مويرخ [ىنوأ هلم ىف ىافأول تح هدف
 دةهملاريغ تحت لدول اق ثء>ءاضقلا موز) جعجرن ىذتق. رعلارهاظ نكلو هقفاوامةمل الترا

 املافالخررمشلاعمجءاضق هسهزاب هنافءدعب وأ لاوزلا لق ن اكءاوس ناضمر ىف موبرخ [قاق اذاام
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 / (امهد_-ايوأ نيدلاولاباقوقعناكاذاالاهلوق) رسكلاببنلا قو جمقلاب م اعطلاؤف ىه (ةوعدلا

 ةفصبصت لح ىف رو رحلاو راجلاو ةسالالنيدلاولاب هلو نمءاسبلاو رغ هذعنالرصعلاىلار طغد هزاف

 رطفلا ناكولام نين هد ف قرذال (ىذقبوهلوق) ىوج ه سفن دعتم قوقع لا نافدر دعتللالاةوقع

 رهنلاق هن ءاعكردتساكلذ ىف فال خال هنا نم تملا فاموالوأ ادصقهد فا ءاوسوان وراملالمارذعل

 0 ا عربا دا ذلهو نشأو رلامصاىفءاضقل !ت>واعوطت ةعاصلا تضاحولهياملا ىف اع

 هده ىف هلع ىضملاىؤ ةناكراصاوضع اهنالءاضقلاهمْزل دعاس ىنزمولام !:اذقالفاروذ رطفأت
 نا هسفنريما عوطتملا ثردحت (ىضقيال فاشل ادنعو هلوق) ىتحلاو سلا هرد ةعاسلا

 نال نع ناوحناو هنغ وهال لاطنالا ن ء هتناص بوف ةررق ىدؤملا ناانلو ماصءاش ناورطفاءانش

 ىلعفلاب رمأثاو عراشلا نال ماعز 0 .جالا ىئنرامخل ع نمدارملاف عصنبلو جيمصربغمناىفاسثللا مامالا
 ىلشلاهمقعتو ىلبز رفكلف ءاش نمو نمؤ.لفءاش نذىلاعت هلوق هريطنو همف قايوراشخا لب هملءريحيمل
 ىجلن لاذ المات هفو ريفا ثيل او دي دوتلل هب الا رمال ذا تي دحتا ىفامرمطت سدل هي" الا فام ناد

 | تعرشاذ لو راتزع لعش ام لكى ناسنالاناثمح نمريطتتلااهئاودي دهتل هد الاىف ةرمالا نوكَز 12 ال
 ريغ عوطتلا موص أر ماوربجال اوديعلل رك( عر ورف) ةعاجتاو ةنسلا لهأ هملعام ىلا ةراشا وهفرحاوزلا

 ردن 11 ؛ناهلزاح 0 يد 1 7
 عوطتلا م لسلق دإو مأولو ةمالاو 0 رمو ًأامئاصناكنافجيوزلا /ةع] 0 1
 مانا ىضتقيام ةيناخلا قركذن ل ةحو لا فالذي ىلولل ةكوامم مهعفانم نالرض لن او نذاالد قوي 1 تدار لأ
 اذكو كلذ فهاررضالو ا. اغ ناك اذاالاىلوملا نذاءالا اعوظن كولمملا موصاللاةث حتا ماك دمعلا ىف ناني نمر 0 هو
 لغنتلاىأ ارهتةالصلا اذكوة مدخلا رضد ناك اذاريجالا اذكواهلم ليما ناك انوع ةج دل تما اذا ٍ ل ظبي أ
 قتعلاو ةنوشنلا لعبق نذأت 1 ناف هنذانالا ءاضقلاامذ زوحالدعلاو 3 ارما نا دنفنام رملاق واجب و 418 1 ]
 اذه ىل_عو (هموة قب ك..ءاهلود) ع كانا 0 هما بااعتمو : 089 3 وع

 لاو زلا لق مدقتير فاسملاو قيفي نوذحلاو أري ضد رملاو هعموار فلاد_هنارهطرءاسفنلاو ضئاسحنا ةعبلا اوعي نلف
 (ةن) ةلامالاهلعت وصلا همز العر :ارْلال واق ناكول ةغصن راهنلارخ راض سرد ل ضالاو ره 2 ناضمر نمهنا نامتسا مث كدكلا مون لكاوأ اهر ركفوأ أطوأ ادع :رطقا ىذلاو ل كالا دعب هدعل وأ ىغمإر زر كر 0

 ةالصلاكرشعنا هيلع برض هناو حصالاهنارفعجوبأ ذو هقاطاذا موصلاب ىصلارمؤ د١ىزارلال اق : ا و 0
 ٠ 00 001 فراق زا) ىوج يجلد زلا فاك ريصلا ىف (ابوجو هلوق) محلا ير >2

 4 دع لكاوأ مح رطقانمنااو «جاةصالخلا نع رهنلا فو فكل بح في .؟ك_ةراهؤم هنال دزلا | 3 ١
 5 ثثدح ةالصلا فالخ (اًنش ضقرملو هلوق) هسشنلاهمزان ناضمر نم هنارهظم كشلا مون لكاوأ 3 علإو

 دقو ءادالا هب لصتب ىذلا دز  اةالصا| بوو بدس نال تقولا ضعب ىف ل» اوأ خاباذا اهؤاضق بد

 هد نع هءلهالا تمدعنادقو لوالاءز لا هيف بوجولا ببسف موصلااماءزجما كالذ دنع ةماهالاتدجو

 لوق بقعا ةف ىيعلاهتثادق وو اال ر فز حراشلارك ذيل (كلاملافالخ هلوو نآس .لاةياغ

 ءرس كاردانال مو.لاكلذ ءاضق هيلع ب>ورفزف ىهتنارفاكلا قرفزلافالخ امش ضد مو فنصملا
 الر , سلات را و ةالصلاي- ىفاك هلك لارداك ت قولا نم

 رفكلا لازاذاهناف دوب ىأدنعو هلوق) ةالصلا فالخت راونلا نمهزكاردان موصلاءادا نمنك.ال
 بوجولاه+وو ىنيع هايضق اموص1ناف مويلا كلذ عوص بجو هنال (ءاضقلا بج لاوزلا لقامصلاو

 هلواى ةهدعئمبوج ولاة. ءاهاو ءادا ارك الاكانوجو ًاركتال موصلا نان سنجاو ليصخلا ناك ها

 من اا وعل صدا ناضمر راهخ ضءدىفق افا اذاؤونحلا فالخت

 فالؤذراهلا لو أى هلهأ نم سل هنال هثز<الاعوطت مساىذلارفاكس ل|ىون ولو ضرملاكهنمبعوتسملا

 ىحلا



 35 : (نيكسمالن ءىلع)

 نما يف ديالى فاجادبعلاةيدفكهنعئنتا مالك يلقلا سمديالهنا مامالانعنسحلا ىو روذياورلا || ١
 نءزءاعهنال يدقلا ف ىفاشلالاقهيو (هيلعةيدفالكلاملاقوهلوق) ءىبهامفرحيشرالاك لم[ ظ
 ىلعوىلاعت هلوقانلو نونجناوريغصلاكراصو ىواسطلا هراتحن او ءربلا لبق تاماذا ضدرملا هشأف موصلا] : 1

 ةريكحلاةًأرلاو ريمكل انه ىه سامع نبا لاق نيكسم ماعطةي دف هنوقيطالىأ هنوقيطي نيذلا ||
 ىلاريصملازو <الواعاج |ناكسف كلذ فال ةراصعل نمد أ نءورب إو نامعطمق موصلا ن اعيطتسالا ]|
 هلوذ) رات مادا هفلك ئشلا هقوط نم هنوق.ط» ىلاعت هلوقو ىعل زو هتشرف نبا صالادوحو عم سايقلا |
 ىلع عراضملا لعفلا ءانب نمدافةسم طقفدرق هدافأ ام نأ همف ( عضرملاو لماحلا نود طقنوه ىدفب ىا| :

 مالك رختنكمو عضرملاو لماسحت نم هريغالوه ىدغ.ءانعمذارصعلل در غم هناف ل صفنللا ريدمشلا ١
 لما نودىناغاا يشلا ىف ةيدغلارصح ىدغ. هلوق دافم لع نأ, كاردتسا هيلعدربالا هفنصملا | ١
 (غضرملاو لماحمتا نود هلوق) ىوجربدةةءاضقلانودءادفلا هلع بح هنا طقف هلوقداغمو عضرا وأ :

 ةضرع سا لهرذعنال (ءاضقلا نود ةيدغلا هيلع بح هلوق) مومق صندورو مدعل رفاسم لاو ضي رملاو َ

 هرخآىلااهرخأ ءاشناو ناضمر لوأ قاهاطعاءاش نا مثةيدفلا تءجوف ءاضقلاىلا راصب ىّبح لاوزللا]

 جاتو لامكلااهراتاوءاضقلا ترن نم نوكي نا طرشب ف سود ىبأو ةفيت> ىأ نع (ةياورف هلوقإ را
 ةالصلا هلع لحد َتلاقه شن اعنع ىورام هه>ؤو ردو رغ اهدرشو ةباقولا ف اهردصو ا ١

 انا ىدها هللالوسراب انلةفاموب ىلا مث ئاصاذا ىفا لاقال تاقذ ئذ مدنعلهلاقف موتاذمالسلاو
85 

 هذه تيبتو هراكماموب موصأ نكسآو اسناد از مهاور لك أف اص تديصأ دقاف هينرأ ل اقف سدح :

 الفالاو ردع نمالا ىنعب (لحال هنا هلوق) حاسم كلذذْخَت ااذا|سح لج رلا ساح لا ةبر دصملصالا ٍإ
 ماعطلا ىلا مدحأ ىعداذا مالسلاوةالصلا هيلع هلوق نمدروام ههجوو ىنسعلا ىفاكرذعلل زوم هنا فالخ ٠ْ

 لضفالان اكلارثاحر طفلان اكولف عدملافىأ لصيف امتاد ناكن او لك اءلفارطغم ناك ناف بميلق |
 نازئاحال هناف همف ريهذ عجرم رطنس(هيفاوفلتخا نورحأتملاو هلوق) ةنس ىه ىتلاةوعدلاةداحالرطفلا

 حيرصتلاك هنماذهو ىوج لحال هلوق لئاقم (رذعب لو هلوق) انحش هما ف فالتحالا ىلا لؤمف ْ

 نع ق.سسام هيلءدريفرذعلاعمولو ىأ لحال هن ااذباعص نع ىزاراركب وأ كذو هلوق نم قيسامناأ] ١
 هيزازبلا ىو رطغي لن اهتأرعا قالطب فلح ولامرذعلا نمو زاوحلاىففال_ال رذعلاعمهنان م ىنيعلا| ا

 تناك اذاام ىلع لو هثنالو هلوقو رهن هثنحالو اممفرطفي هناداتءالاوالءاضق ناورطف الفن نأ ||
 لوقلادرعج ربيو ثنحالكل ذك نكملاذااما قلاط هتأرعاف رطفي نالاق نا, لعتل هجو ىلع هنبكي َ
 نءاهدقو ةعب رتثلار دص نع ىوج فضا او ف.ضال (رذعةفامضلاو هلوق ثالع الام ىلءهفل |

 0 0 3 ت1 طل 5 3 1
 مالسلا هيلع هلوق ىنعا ثيدحلا نمومسامت اق نافةلالترمثامممدحاو ىذاناذاامعاشانلاك ظ ْ

 رخآ ثيددح ضراءم ثردحلاتاقرذعي تسلا منا ىضتق ديلف ىأل_صيلق اءاص ناكحناوأ ١

 ءجاملت هلااعحاو مسو هيلع هللا ىل_صىبنتلا اعدفاماعط عنص يىرد# اد عسانأ نانم درواموهوأ

 كوحأ كل فاكت مالسلا هيلع للاقف ماصيفالاقفكلاممالسسلاهءلعلاقف مهدحأ ىحت م اعلا

 هئم ملعاذاام ىلع ثيدحتا اذه يل اذافيدنفا ون هناكمانوب مصو لك متاصفال وقت ماماعط حئصوأ |

 رهملاد سل تهاذلاو اديعوأ اس مداخللرطغلا ا باذك ةضراعملا تعَكْلا همدع ىلءلوالاو ىذأتلا | 1

 ىناتسهق نوألا لسغوأ طال موصل نع تفعضةماوا ةرك كالهلا خو رحمادتشا اذاهن ركوأأ و

 (ملا بهذملانم عيصصلاو هلوق) ىوج ىتحْناف حرص هيو مامالادذء ىأ (لوالاوهرهلخالاو هلوق) ١

 1 ١ هلوق) رهن همحاص يدان ناوالالاو رطفاءاضقلاهسفن نم قس ناكن اهنا لمقام نس>|يناول لاق :
1 

0 

1 

 وهو ديرئلاكقس ىتحديلا,كلدي مث ن عملا نانممب و طقالا عمق ديوهاون عزتي رق سحلاو ىنيعةدانزلا
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 ةيزفلاو ءاضقلا نس عجلا نالو هنارب قسامانلو لك أةيدغلا بتاهدلو ةءفنمىلا رظنلابو ءاضقلا

 لعب يجلد نامذر (رثظلا عضرملا َنهدارهلاو هلوث) موصلا نعل ديةيدقلاذالددلاو لصالا نيبعج إ
 نال عاضرلا نماه دلو هنال امتي دقو رح :سللدإو الذاامهذلو وا ههسفنأ ىلعاتفاخلاذاهريغو ىرودقلا

 دلولا ىلع تفامولدقعلا د رعجاهناف معأ كلو هتعضراول نا ياا داو ع عب فاضل ادرقملا
 ناكولامميل ىأر منانرك ذام عيل هفمض نانودداولا ىلعاتفاخن | فنصملا لاق اده نعو رطفلااهل زاح

 أ هلرق) اننيش حلا ميراسمناىسنلاو ىءاض راادلولا موج ناىأ اذهنا ىنذالو هلوقوارثظوأ ما عضرملا

 كيبقت نم هعبإ رشلا ردص قامو ناضمر ىف ةراحالا تر دصولام مف هقلطأ (ةراحالا ةعباب.اعهيوحول

 نعىو#لا همقعت لععال نا عشا ناحذمر قترحأ ناؤ لاق ناضمر لو تردماذاامع راطفالا لح

 1 ىهّتنا ةمزالريصت دقعلادعب والوأ ةحاممةراحالاورذ ءدالا مسفنت ال تدقعتااذاةراحالا نأ, ىدنجربا

 . | ناقمالا اريغىدثذحأي دولا ناكوارمسو هناك اذاام ىلع او ( ىرخأ ةعضرمر اخآسا بالا ىلع هلوق)
 امنااهدلو ىلعاهفوح ناءافخالو لسلا نبا نع ةيلالنرمثل !ىفلاقعاضرالااهءاع نيعت كل ذك نكي

 ىد:داولاذخأ مدعلوأ اهراقتسا ىلع جوزلاةردق مدعالوأ رثطظلا د ةفل عاضرالل اهنمعت داع ققحت

 ابلع بحالذاةدلاولل لحالو عاضرالال اه سفن ترحأ ةعضرع صنع راطفالا لح ىلىام طقسف |هريغ

 زواحن موهو (ىناغلا يسالو هلوق) ىسبتنارطفلا ةحابا ى مالاك ةرحأتسملا رثافلا ةيزازيلا نعابفو عاضرا
 لك نوكيناوهو موصلاةردق مدع ىل_ءرادملاذا ىلوالا هلءلو مرخلاب ىتيعلا هرميقو اسس نسا

 نعىوج ىنافلا يشلاكم وصلا ىلع ابهتردق جحرتال ىتلاةريمكلا زوعلاو توعناىلا صقن ف مون
 راش ناك ن او ى* هتامح نم س أو هانعم ف ناك نه ىنافلا مشلاب قمل ىفاسهقلالاقو ىدنجربلا

 قاطمال موصلا ىلعةردقلااهعم نوكم تلاءامحت |صوصخ اهتم سأملا عقو ىتلاة أمم ايد دار نارها اغا و

 بطوو هسف:ءالضأ وصلا ناك اذااذه هلارفغتسف الاوارسومرلاب وجو (ىدفي وهر هلوق) ةانحا

 اولوهريغ نعل د. انه موصلا نال ةيدغلا هلزع زعم ل:ةوأ نبع 3 مودلا همززول ىتح هنادان

 لهو ةفلخلا طرش رعلا رارقسا نال ىذه ردت ىتمو ءاصنالا بحل ةماقال امل تادارذاسم ناك

 سف الصأ موصل ناكاذا اذهتملوقو ردل متلاهدّةعاو منرومثملانالوق ةيدفلا ف ةحابالا ا
 مودلا نع فعضف ددال |موصرذنولاذكو !.ناف راص ى> هضقي لذ ناضمر نمئءاضق هيلع بج وولاك
 ايناقراص ىت> مصن لفانيعماعوب رذن وأ شما اهلاغتشال

 مون لكل هلوق) انس ءايلا خفي ىدغيو رج

 0 الو زو ةلجريقفل عفدول ىناتسهقلا لاق كال ذك س دلو ئز<الريقفلة ل4 عفد ناد ررهاظ (انيكسم
 ا قو ىبتا ىرغصلان اما فاكىتفي هيو زحل عام فصن نم لقأ هلا عفدول نكل رادقماالوددعلا

 ْ لوقو ا نيعلاةرافك فالس زاح ةاجدحاول ةاواصةيدف ىطعانا ىواتفلا نعةلالبن رشلا

 || اذهلف هيىتفملا فالح هنكل زوح نينمكسمل عام فصن بفداذا ىنعي رادقملا طرتشيالو ىناتسهقلا
 لإ ةحابالا مصتو راهظلابابف فنصملا لاق[ ةرافكلا ىف عطب اك هلوقل ملا نكسل هلو ةب هيلع كردتسا
 : ىةقيق- ىهوةيدفلاو تارافكلا ىفماعطالادورول رشعلاو تاقدصل |نودةىدفلاو تارانكحلا ىف

 ءادالارطغل ه5 دص فوءاّرالاةاكرلا قبح اولااما نيك هن ارايتعابك لهل ازاحا ماو عطلا نمنيكملا :

 نودنيك آملا ضعيلوادحاو لج ركاقلاو ةحابالا سب عجازوح له تلق ناقة قمقح كءلءالامهو

 ادمهاطعاو ٠ادغاذاةيناخراتتلا ىفف لوالااما تاقرن الا ضءدلل اعونو ضءدالاعوت ىطعي ناوأ ضعبلا

 هل حاملا ل هتاق ناق زنك الانامهذح أ ليمكت زوحءادغلا ةعذ مها هعار مهاشعو أءاشعلا ٌةهقمهاطعاو ا

 ا دحأ كلمىف لخ ديالو ملا كإملازالوك أمرا دازا تلق هسفن كعالمرأ جنملا كلم ىلعكلرتس» ماعطلا
 رهاظةرافكلاك ةيدفلا لعحو زوال نيعلا ةرافكى د كلا ىفةحارآلا نال ماعطالابان دق عادي

١ 

 هباؤرا



 ع4 (نمكمالثم ىلعإ ا

 ةدعف ىلاعت هلوق مومعل (ءالو طرشالب هلوق) ىلب زرئثهمزاءالرذنلا ف حتت لولو ىلا عت هللا باحاب
 ةرافك ىفدوعسمنبا ةءارق فالخي باكا ىلعاسبب درب ملف ةروهشم .ريغةعباتتمىبأةءارقو رخأ مانأ نءأ
 الوالفالامواهمو ص اطيرمش عبااتتلا ناك ىتعلاابيف عرشةراغفك لك ناانمدقوةروهشمابافنيعلا| ١
 عد اتتلا دن ىف فالخالاكناضمرءاداقرطفلاةرافك قىأ ناضمرعادا ف عد اتتلا بوجو ىففالخ 0 1
 سلءاضقلانأ لعاو ناض:رءاضةوديصلا ءازجو فاح |هرافكحو ةعتملا موصوهو طرتشي ملاههف ا ٌآ

 نلةالصلا,لغنتلاهركب هنا هرهاظواقافت ااعوطت موصن نأ ناضءر هيلع نأ هركبالاولاقاذ_فو ىروغب |

 نع ماننم مالسلا هيلعهلوقروفلا ىلعةالصلا ءاضق نوكهجوانعش ل اقةيانع عمربن ألو تئاوفهيلعأ]
 ىنغمتالاوملا ىأواولارسسكمءالولا نأ ملعاوهنع ىخارتيال طرشلاءاز-نال اهركذاذااهل كيلفاهسنوأ ةالص | ا
 فصو (رخ [هلوق) ىوج عداتتلا نود فاكملا لعف ةعباتملان الاسد قف عباتتلاورسف ن موةعباتملا]
 ىأ (مءادالامّدق هلوق) ىلشاطب أ ةركدوهو فرصنم هنال ناضمر ني ونت ىذتق اف ةركتوهو ناضمرا
 هلوق) رمعلاهتقونال (ءاضقلا لعهلوق) رمنرعاكءادالا نععقوءاضقلا مدقولخالاو كلذ هل ىتش أ

 ةيدفلابوحوهرهاظ (ىفاشالاةالخهلوق) رذعريغاريخأتلاناكولامهمذ هقلطأ (هءلعةيدفالو

1 
١ 

| 

ِ 
ٍ 

 تقولا نعقلطموهوءاضقلاريخأتف ةدقلا بح وال هنقو نعءادالاريخأت ناانلو ان.كجحس م موب 0 ١

 ظ
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 منرهاظلا هردق,ءاضقلا امهمزلامان أ ههفوخلازولو امهم ءاضقال فوخلا لاوز لبقانامولاههتأ|
 اذكو ىدنجربلا ن عىوجلا ةرابعواثحي رمهيلعةردقلاهاضقلا طرمث نمع.ادبلا ىف هلوق هبلعل ديو
 ىلع ف طع لماعللو هلوقو ىبتناانام م موصلا ةهجنمامهدلو ىلع اوهفولازاذ |عضرملاو لءاحنا

 ركب لجاهرهظوأ اهسأر ىلعوتلا لما لاو دلو ىأ ءاحا تغب لجارنطب ىنوتاةأرملا ىهو فان ملهلوق | ٠
 ةمقلمعاضرالا لاح ىف ىهوىتلا ةعضرملاوهرسشا 2م ناو عاضرالاامنأثىنلا ىهو (عضرملاو هلوق) رهنءاحنا]]
 ىنءاتلالاخدازوال هنأ نمناسلااةياغىفام عفدناهبو فاشكلا نر وك ذمقرغلااذهو ىصل اهدا[
 ناالاةضئاحلاقنأز ودق ثودحماديرأ اذاالاةةباثلا تافصلا نمهنال قلاطو ضئاحيف اما هدحأ| ا

 موملارفاسملان عضو هللا نا ثيدحما قال طالردرهاظلا ىعرتظلاو مالا مف عضرملا ف قلطاو رهتادغوأ |
 جوزئاراسعادنعاه- ال هنا دمالا ىلع بحاو عاضرالا نالو موصلا عضرملاو لمالانعو ةالصلارطشو أ

 دقو رد عاضرالا تنيعتاذاا«لاكلانبالاعبت ىمنوملاهدق (سفنلاوأدلولا ىلعاتفاخ ناهلوق) |
 وأ رثظل ادةفلاماعاضرالل ابن «”دنعى قمتي اادإولا ىلع اهفوخ نالد.دقتلاىلا ةجاحاللاسد|
 ةيلغملا قرا فودارملا لب هقلطم فوخايدارملا سلواهريغ ىدئدلولا ذأ مدعلوأ جوزل اراسعالا
 اهدلووأ اهسفن ىلع ل ماسلا تفاخذي زازبلا ىفامل كالحلا ريغ لعثشدل فول لوعفمرك ذي لوريال

 هنعفتناراطفاهنال (حماةيدغلا بحت ىفاشلا لاقو هلوقإ) ةملالمن ريث ترطفأ كالهلاوأ للقعلا ناصقن|
 ىنافنايشلا ىلع تءجوةردفلان اانلو ىنافلا عشلاراطفاك يدغلا بجتف داولاوهو مولا همزاب مل نمأ
 ل ةطلاو هنعو .ردعأ هيداغلا ىل اىلقتثي مث موصلا هبلع بح يشل نال هفالعتر قدبالف سامقلا فال

 نالوهريغ املع ب حالف ءاضقلا وهو هلدبب تتأدق ىهو همأ ىلع بحاماو موصلا هءلءسحالا
 فيكسف عاسجل بولو ديلا هدنعةأرملا ىلع بتال, رذ ءريغب لك الايد: ءبحتال ىهوةرافك د يَدَقْلا
 لماحلانأىلاريدي (دلولا ىلع تفاخاذااهفهلوق) ىابز فاخذ هو رذعب لك الاء انهاملع بحت أ|

 ءاذقلا س>و ت ,رطفأف داولا ىلع تفاخاذاو قافتالايةيدقلا بحتالاهسفت ىلع تفاخا ذاعض ركلاو | ْ

 بع ابسفن ىلارطنلا فاهدلوواهسفن ةعفنم هيفنالو ىناغلا يلا هريت«بوه هلارقا عصأ ىلع ةيدغلاو أ

 ل ااا

 هند... ناوى. لا || ناضءر ف ضرح لجر ىمالسلا هيلع هلوقل لي زلا فاكر ذعر بغل ناك اذا لب كل ذك اواقلطم هلعأ |

 - | نمرفاسملاو ضدرملا م امهكح له (خنا لماعللو هل وق) تراث ريسغماو رامو اهجونالناىلوا

 (تاير انام ال
 ينك © / <



 (نمءملا هتف نم لوالاءزحلا) 5ع

 ١ ضرملاو رفسلا ىلعاتامن ابج اوءاضقال ىأ ل عفلاب قاعتموغل فرطلاو فوذءالرمخ ناالا ةراشا

 ١ انكلولاق ىراص> ارق نعىو< ضد رملاو رفاسلل اههاعربمو الرب فراظلان وك نأ رودتو
 ظ | نودد نم نيدةكر رنلافنوكيالنأ طرشي كاثلا نمكلذذفنيو (حاامجلو مطب وهلوق) ىلوألّوالا
 أ ى دف هتافام ع مح هلامثل مف :ملاذاو لكلا ثلث نهال ىتاسدلا ثاث نم كلذ ذنب ناكو ل ىتح داعلا

 ا أ هيطعبو عاص فصن ضرةتس الامال ارمن لو ىدواولو لاما لك نم كلل ذ ذهب ثراو نكي ملولذ قبامردق

 0000 ااا ا ا 0 3

 | لدبأولو ىدنجربلا نع ىوج عاسص فصن موب لكل م. ناىلامثو مث هيلع نيكسملا قّدصتي مث نيكسمل 3 ىرر
 الع صولا نوكبالن | لات >الىلوأ ناكل هنم نيكسملا هس هلوقب هملءنيكسملا قّدصتت متلو أ منيب مر

 الهر ه4/ , علو
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 قولا: لع بحاو همصوأ |ديفثت نالامهامث فرصتلا ةءالوهل نمىأ (امهملومزا هلوق) هددصلل / ٠ قروب * لكلا

 || لك اذكوءاص الا بحوف ةلالد افلا يشل اراقتعتلاكرداام ءادانءاز حم املا٠مئالف اهمو زئاماو
 ىلو عطب ولاقول هنأ نمرعلا قامعف دنا اذهبو ىلوالاب هبلعاجب وج وف اد معتمرطفأ نمامأو رو ذعم
 أرذعب رطفأ نمالو رفاسملاو ضي رملاصنعال كلا اذه نال لعثأ ناكل ناضمر ءاضق هيلعو تام َّ
 | نوكلال ناس امقلا طر لبق ناف ربت ضراوءلادوةعم لصفل ان | ىلعادمعمرطفأ نه همق لحخلي ىلا

 ]تح وف موصلل لثع سل ةردفلا نمىناغلا مشل ىندرو ىذلا نال 4 فلاخمانهو سامقالافلاخم لصالا
 ىفالا هفلا كلو محلا طانمىف هلم ناك اذااسابق ال ةلالده ريغهن قدي ساسقلل فلاخغ نلت ىدعتر النا
 ماعطالا مزال هلوق) ىلايزةلالدصنلا هلوانةمفرخ "الاى ادراوامهد> أ ىدراولا صذلا نوكمف مسالا
 وهو ريغلا ىلعءالولا مازلا نم همفامل ىتتعلاالا هأزجأ نيعوأ لتق ةراغفك ىولو هنعربتول هنأريغ (ثراولا

 سفنلا لق الديصلا دق لمقلادارملاو ىو حرمشو رهنلاو هحرسشو ربوذتلاو رردلاكهريغو ىهليز تملا
 ىلع ىلاليث يشل ضارتعا طوق لعب هنمو ىأرمعقالا نءانذش ماعطا سفنلا ل تق ةرافك سل هنال
 قاتءالا نعل دياب موصلاو هرك ذاك ثراولا قاتعامصدالو ةنمؤمة قر قدععادتبابح اولا نايرردلا
 | سغنلا لمت لتقل ايدارملانأ نم همهون ام هملع ضارتعالا اش نم نال ىبز :اهرك دس اك ةيدفلاهبف عصتالف
 | نعامد مو موصن امحلاالخ مامالا دذع ارثو ولوةالص لكريتءثوانا كسا موصلاك هالصلاو كل ذك سلوا

 ا | عربتلازاوج ىف ىنجالاو ثراولاو هنععو+رم هنارهنا | ىف ل اق هموصن مود هالص لكراتعا نهلتاقمنا

 | الودحأ نعد>أ موصدال مالسلا هيلع هلوقل مدنال ىلصوأ هنعدملو ماصولو حام فلا دادم |ىف اك« اوس
 || نويدتارابتعا (ةبسصوالب مزاب ىناشلالاقو هلوة) ليز هسنع عطب نكلو د>أ نعدحأ ىلمد
 || تيداواوءاصنالا,كلذوو رايتخا نما ةديالف ةدايعاهتااناو لاملاعسج نم هدنعربتعت اذهلو دانعلا

 || نعانيشا بمفزحمل بحاولاءادانا ىقأ.امل ةبهنملا مانالا ىنثتسسد نا ىتش  (هرخ [ىلارفاسمملا
 ّق | ١ دقف مانأ ةريثعهناقواف ىنرنااع رشا وق ءاضقلان عز اعهناب لالعمىدنحرلانعىوجو ىنادهقلا

 |افاودلوق) طاغهناىرودقلا نعى زلال قن لب (يدعد سلو هلوق) رد طةفاهادف ةسج ىلع

 تأ ىليزاوزعلاو انبثاق هكحالا نع ىوج دنا مقفاوم معلا ناين (دذ دلاق فالخلا

 هكوأ انهامو ناضمرىلارهشلا فض 4(ىادزلاق (ماناضم رز رهش موص ضي رملا رذناذاهناثهلود)

 0 حمال ناضمر موصر ذنول عمعلا نا لاري ضد رملابددسق:لاوانخيش ىلوالاب هكح 5 وكدا هنال

 || لمحت (جااموب مص ناو هلوق) ضد رلاكرفاسملا ف محا نوكي نا يني وءاضقلا مزاد الت هرذن
 نعمانمدقامىلا ىرتالارذنلا نعءناضمرىف موصلا هنكج«الذا ناشوه ىذع دعب مجاذأام ل

 | هردغ ردقتق هدعلا كارداءاضقلا ببسودح ودقو رذنلاهمسر وذنلانأ اهل قرغلا لا 5

 (ريتعي علا تاحاذاناضمرك (كردأ امردق,د#م دن ءوهلوق) بسلاردق,ها.ضقلارْدَعَتي ىأ ىارز

/ 

 تاخاب



 4 (نمكءالنم ىلع)

 ىننفكمال لان افراونلا ف كارمن لب رطفلل عمد فعض ىلا هاصوبازمخز ينص ن ازال اروحال/عورسف) :
 أ اهضيح موبهنا نظ ىلع ترطفاوأ يح ةدون عون فرطفأ « ةنعلا نع رهن ءاتثلا مانأرصقايذكحأا
 كاممالا ام مممدجواذاام لع وناذ_هو ةلالءئثرش امممقو :رافكلا مدع مصالا ضو مح مرفأ
 موصلادوجو قسد: س وهدا رطفلاب هريبعت كلذ يلع د كلذدعب رطغلا اراه موصلا هين عمأ]ا

 هدهد ىتح لعوأ ْئثىهسفن بعتأ ىغتمملا نع امذواقافت اةرافكلا بتال كلل نك.لوأ ىحا|
 ناسبطلامعزوءاودلا برش ىلءردةبال ضب رم ع ضر ةيزازبلا نعاس فو ال لبقور فكر طفاق شطعلا !

 ىأ هلوق) ردةيصعع وو عرمثلل فردناو هقلطا (رئاسللو هلوق) ىبمتارطقلا اه كلذ نرثت همأ

 ريزبو رات فد هنال ضرما ف الم | ماس ةمرغسل ا سن مقاف قُم نعول تالرغسلان ال (هلرطفلا |
 ًارفسلانا نمانمدقا (راطفالا هلل تالف هلوق) ىادزررضلا فوج نمديال ىل هدر جب لف ىرخأ |

 ارؤاسهناكولامفالخ هلعةراذك الرطفأ اذانكلموصاا ىف عورمشلا مدع جيدي اسناو راسغلا عنيا ْ

 هدسقتو رعلا نع ةيلالثرثرةكجب هنافجرخ مث رطف اقهرمعم لخدف هلزيمىف هم_دق مشرك ذ بف ْ
 نأوىلاعت هلوقل (بحأ هوصو هود) ىلوالا هبورن مدعدنعةرافكلا بوجو لعمل جرخ مث هلوقنا ١

 ةعزعلابذخا اذان ةصحتر رمخأتلا هلزمحأو لكلا مفهمميافرهشلا مدهش نذ هلوقو م-اريخاوموصت|
 ملعاو ىجايز موصلا هرضرفاسه ىف رخر غسلا ىن مامصل ارمأ | نم سدل مالسلا هيلعهلوقو لخفأَن ِ_

 ىتحرفسلاهيف أشناىذلا مولا ىف رجب س.لرفسلا نا لعاو ىبهتن |ليضفم ل ذأ الرمأ | ىنععتي الا : |

 ضو رفموهذا قسامىنانيالف موصلا ةينهنمدجوب لنابامتاص مص: ملاذاام ىلع جو رخل مورطقن
 ارفاسلل زوال ىأ (حازوصالرهاوظلا باه دنعو هلوق) ريدتفرفاس ماعاص |يةهريصأ اذااهف

 ًارهاظلا لهالدل الدتسادعب ىبلن لا لوق كلذ نم حرصأو رابشلا مالك قاس نمدافتسإ اذكمودل ١

 ند ىلاعت ةلوق.لالدتسالا ىضتقم نكالو مقملا ق-ىف ناعشكرفاسملا وسفن اضمرراصفب الاب

 كاردامل.ق مهد:ءموصل اهلز و تالرف اسلاك ضي رم انارخأ مانأ نمةّدعفرغس ىلعوأ اضإ رم كتم نأك |

 عمرفاسناك لاقسنأ نعتيئامهءا ع لدل او تامومملا نمقيساماسنلو تدسلا لبق هنوكلةدعلا
 زحلولف حاصلا ىلعرطفملا الورطفملا ىلع حاصلا بعد إةرطقملاو تالا اخ لسو هيلع هللا ىلص هللا لورا

 زاوجرأ مانأ نمةذعف ىلا عت هلوق نمدارملا نارهظف راكنالا عقول بسلا لمق هن :وك-ارذاسلل موصلا
 لضفأ همغءادالا ناك-ف نيتتولا لضفأ ناضدر نالو لضفأ نوك, ةمزعلابذخأ اذافةصخر ريخأتل
 ىلعزفاسملاوأض .رملاهركاولاض.ًارطفلا بص اذكو رطغلاسج و ناك نافكالملا فذ لنا لب ا
 .امأ امام ناك لنتق ىت>ريدق هسفن لقي هركأ اذا مقملا يمعلا فالخب نأ لتق ىت-رم ولف لتقل ابرطف ظ

 / نال (لضفأراطفالافهلوق) رهن كدلو نا قالو أر وما نيرشقل هلوةكرطفلا هل حاسبإل هنبا لقي هرك اول |
 | مو زلاماو ىل و الاوهو جارسسلا فاك ةعابم ا ةقفاو < ىواتغل اق ىلاع نك.لردك ندما'ررضك لاسم ار 3

 ىصاخث الا التاب فاتذي لدعتلا نأر هاظلاو ىوجو رون عون مذ «داوصلا ءعاضالاملاررضا ١

 | ىابزلوأءاضةلا ىفارذع نالفءادالا قار ذع| ههنال (امهملعاتامنا ءاضقالو هلوق) همدعو ع١

 ىأ هلوق) رخأ مانأ نءةذعاك ر ديلان الامةاح ىلع امهواتام نارفاملاو ضي رملا ىلعءاضقالىأ|
 م :ريلا نم سأ.ل | ىقتحتب ملاذا اذهوةيدفلا عفد امهمزليالاذكو (ضرملاورفسلا مانا ىفءاضقلاب الا

 2 (ضرملاورفسلا ىلع ىأ هلود) ىناتسهت ضرملا نم مون لكل ةيدفلاهملعق هنمسأ.لا ىتةتنأق

 7 // ا نع قسو ةدالذللاب زعم ىدنجريلا نءىوجهدعب ىذلا مولا ىف لب مويلا اذهىرطغي ناهلز وحال |
١ 
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 (نيعملا نملوالا رحل 1

 ا محجر ىضتق. ىنتنملا نعةيلالمترشلا ىتامو ةءنقلا نعرد نالوق هن اك ىف رطفأف ص رم ىبح لمملا ىق

 | نيتدارعلانيباعج ادعاق ىلصو ماص مامقلا عزت ماصول ةءزازملا نعردل اوت :رافكلا بوجو

 ظ داسفا ناك الى لو اىنعلا ىفامو انش لاق ضر اع عج رهثلا قو ىنيعةضناع مج ضراوعل اف (لصف)
 اهمظتة ينام ىعو عئادب هل ةطقسملا راذعالان اب ىلا جيتا ه.جوبالردعو اسما تحور ردعزوب موصلا
 لاقفدحاو تدب ىسدقملاةمالعلا

 ريكو سطع عوجو عضر * رفس لجو هارك او مقس !
 موصلاىفعورشاا مدع جيد الامتارطقلا جنالهنا عميناقلا نمرفسلا ن اعنا دما ىفهركذام ىلعدرب نكل

 دارت ناىلوالاف نأ -امكح زوال هنا عم .رطفلارؤاس ما و26 حصان راحت رطفلا جي رفسلان اكولذا

 هاله ف وو ءاركألا قبو ةسخاوتم فنصملارك ذدقو لكلا قدرطءلموصلا مدع تنام ضراؤعلاب
 كالملا تدشحتو لملا نع تعضاذاةءالا هنمو ةمح ةعسلوأ ديدش ع وجوأ شطغوإو لقعناصقنو
 ناطللا لكوتم ه,بهذ ىذلااذكو ضئارفلاةماقا نعاهز ع: كلذ ناكاذاىلوملارمأ ةعلاذعاو موصلاب
 ىزاغإ|ةصالخلا نعرونلا كامو تلا ناصقنوأ كالملا ىشتاذا ثدح لمتلاو ةراحما مادالا ىةرامتلا ىلا
 ناضمر لخخداذاام ىلع لمح ىر,تنارطفأ ر طفيل نافعضلا فاذضو ناضمر لاقي هنا لاعب ناك اذا
 لابتقلا ن عفعضب ىأ و دعل |عملاتقلا نع فعض ماص نانا هنظ ىلع بلغو رفسلا ىف عورشلال بق

 رفاملافإلاو رمثلارفسلا نود ناكنأب اس رقودعلا ل ناك ذاام لعل ويوهوأرهشلا رخآ ىف عفاولا
 لوق دنع ق رسال ةماقالا ىوناذاام ىلع هج نكعالو فعضلا فنعم ناو موصلا ىف عورشلا مدع هل حاس
 مهللارارفلاورارقلا نم مهدّدرنل ممتءزعضق ان مهلاحنأب للعم برجل | لصأب كل ذركسع ىونوأ فدصملا
 مه ةكوشلا تناكو مهلعاولوتساذا عن ةماقالامهتننا نمسفسو ىأ لوق ىلعايرذت كلذ نوكناالا
 (ضرالاةدابز ف اخ نإ هلوق) هلع ىف قرساك ال مأءال.تسالادجوءاوس مه ةكوشلان وكد زجر فز فتك أو
 مهالالماش مالكلا نوكماىلوأ ناكل ةداب ز ظفل فذ ول نكلربننطظلا ةملغ ىلا ىقتداافو*ن ىأ
 | (ضرملا:دان زهلوق) ىتا. زهتريدادتماوأ تدان زف اخاذا ضدرملانبو هند قرفالذا ضرملا فاخاذا
 || ضرملادادتما نم مزل.ذالمأ:فطعلا وره ةيرحتوأةراماوضعلا داسفاوأ ءريلاءاطناوأ هدادتماو
 وهو هلوذ) انس ضرملاداحتادنعض رملاريغلتناكولام مف ةركلا ف قلطأو ىوج هنمعربلا:اطبا
 .[|| هنعزارتحالا بهف كالملا ىلا ىذغيدق هدادتماوأ ضرملا:دارزنا لوقن نو (كالخلا فومخريتع |
 || نا نم ياي زاوركذاعىوملا هلكشتسا (رطفيالف ضرملا فانضاصتمم ناكاذامأ هلوق) ىبايز
 ىلالبن ثلا هءاعىرسورلل اعيترمتلا قاعلاكشالا لوزيو ضيرااكض رملا نش ىذلا جيمعلا

 :١ ققح نكل فوذادّرم فال ناظلا ةماغ ىنءعىجلب لا مالكى ةسشخملا نالامهتدب فانتال هزا نمهرمغو

 ْ أدر ىلع ضرملادابدزاب هنعزرتغا فو#لا لمح ىدفوتلا نم ربنلا فام دعبتساو امهثلن ةفلاخل اانمش

 | هدرحخال ناعلا ةءلغ حرا نلا مالك فوخلا.دارب ناني ةرف محال الو ضر الالر اغلا سال هنال فوذخمل
 ىربوةريسخ ذللاعمت حر اشلاهركذ ام ىلعرطغلا هل عيال ناظلا اهم ىنعع ضرملا فودخ نا ىلصاسحماو

 رهثلانعقفوتلا لن نادعب ىوهلا طدتيأرمت ىلبزلاهيلعىرحام فال وهو ردلاق هسلع

 رهاظريغلس(بيطءلوق) ةيربتوأ ةرامأن ءنظااةيلغىأ (هدابتجايهاوق) لمأته.هفولاق
 | ىليزرل دع (قذاحس.طرامخا,باصنلا فو هلوق) ىلنزلا مز هيو طرش هتلادعل .قو قسفلا

 نءورابعاهال مالسالامزلتالةلادعلا اذه ىلعف ىوجاض أ طرش تييطلا مالساو ةيابغلا قل اق

 يلعلو# ىدنعوهو لاق ث يح ةيريهظلا ف مالسالاب درسقتلا ىلع ىرحو هنيدمر تاكترا مدع
 ةال_صلاداسن| هض رغل هل عطقدالءاملاب رفاكمدعوف ممتلارةالصلا قعرش مسك رفاكلان ود ملسملا

 رهو رمدابعلاطب اهيق سدلاعةرفاك لا بطتس نازو هناىلاءاعاه.فو موصلا قاذكف هيلع

 (عورف)
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 بتكن مس ةينقلا نال ةيانعلاو ةبالاو متفلا فام ضراعبال هكرتتجو ذأ[
 لاق ثم> ةينقلا فام فعض ىضتقب ناسهو نا مالك ١

 رؤي نيكاساارب نم كشالو «+ هل فب باشاولاقامرانو

 ا
| 

 ظ
 ظ رفغشاطاخداتعملاب سأبالو < مهلك هركيءار وشاع مون ىنو

 ظ ا
 | رّرقملاوهف هللا لوسر لعفل « زئاح لكلا ىنراتتملا ءهضعو

 هنم فرع: نم ىلع لوح ةينقلا فام نا ىلع هرأ1لاقدقف 1 رغب امأو د الاب ىناقرزلا ليضافلاهصخو | ١

 نءلةنامنالءاوانخيش نيرخآ موقلاعورشم موق ىلع اروظحم نوكي نازوحئوثلاذا تملا ل آةمحم |
 ىدمرلا نمنامااهمو وأ ءاروشاعةلمل ىف لاتكلا نامالسلا هيلع هتعدري مهنا نم ىنايوزلا دهم ىدس ١

 نهد نسو ىجابر مارح الا هعنع هنسلاتءاحدقو باضخما لمع ل هيالو ثعشلاةلاززا نم هناك نهدلا 1 ا
 | ةيلالبنمتةياورئاوهو (ردصملا فاي هلوق) ةءلالينرمث ةنسلا تدروهب ةنيزلاهدصق نا: ماذا هجولارعشأ|
0 
1 

/ 

 نع قيسام اني ال ىنيتنا ثي دحلاءاطع نمد او ريغ ءرصابك ةنسلا كلن ١
 مالسلا هءلعهنا نمةيادشا

 رودحال(ةقت) ظذللا اذ بالرخ آظفل, هملا بدنلا نا ىلع درادملا فام لجءاروشاع مون لاعتك الا ىلابدن َ

 هيلع هنعىو رلوةيفرعضلا ىف ثردحملا مصاذا لا مسوهيلعهللا لص هلال ور لاق لوق.ناثدعلأ ا 3

(١ 

 ةظحالم لع فقوت: مالكلا ةماقتسان ا ىلااذرس راشأ (لكسلالاتساب سأئالو ىنعملاناك هلوق) أ

 افصتم نهدلاو لكلا نيعنوكي نا مزايالاو نيعمسا| ههنا لعمذلاباثرق نافوذحم فاضمردقت ||

 انه نمو فاضملا كل ذريد#ت ىلا ةحاحالفر دصملا نعم ىلع محفل مارق ناامأو هل ىنعمال اذهو ةهاركلانأ]

 ردصملاىنععقأب كاوسلا نال لامتسالا ريدقت ىلا ةجاحال(هلامهتساو كيال ىأ هلوق) متغلاةءارق حرتتا|

 (ىئثعلابهركب هلوق) هءاوج تا يسوداسفلل ضر عتلا نم همف |! (بطرلاهركب كلام ل ادو هلوق ) مسام ىلع ||

 رس || ةكودوارثالاةلازا هبفنالورفذالا كلا عير زمسيطأ هللا دنع متاصلا مف فول مالسلا هلع هلوقل ||

 الكهف ةدراولا صوصنلاو ىمحالو دعب الام ءاصوهو كامي ناكمالسلا هيلع نادرو ام
 تو . ]| زوحالف ةقاطم

 نودّرحت:اوناكمهنال قولا مالسلا|هملع هحدمو كاتس الهيا ىلعةلالد ىوراعف سدلو ىأرلاراه دقت |
- 

 ١ مضلا هذ ىكحو هعلاءاخلا مضي فواخملاو ىبلبز هنأشرك ذب كلذ نع مهعنف مهفيرمختل هعم مالكلانعأ 1

فلخت اموهو رووشملاهنا لمقو تاوصلاوه مضلاو جيفلاو
 ا نمةدعملاءالختةرمرك ةحتار نم ماعطل ادعي 

 | هلدركب فكقءاملا ضوه: هيال هل ىنعمال(لولمملاد ركيفسووأ لاقوهلوق) ىدنفأ و ماعطلا

 | ءاملال اخدانيدام قرف لاقي دة ىوجل ا لاق نكل بط رئانكلامتسالاو ,ركشم> كلام مامالا لملد نع تاوحلا

 ظ ىيذبو هنودب قأتيف كامتسالاامأوءاملا لاخدا نودي ىأتئالةضمذملا نال كامتسالا هلاخداو هضم
سلاق و معمل هك لسغب مثرصتخ | ظاغ دوعن أضرع كاتس نا ا

ما قبو هثللادشب لاصخر شع كاو
 هرضخ

ضوال ماو ةهكتلا بيطبوةرملا بهذي و غال عطقي : :
 مسجلا حصا و تانسحلا قديزبو بلل ةاضرمو ءو

 ١ ”وضورعغل قاشنتسالاو ةضهذملاالو لتسملا بوتلابففلتلاالو هركتال ةماحم اذكى لن زةنسلا قفاونوأ| ||
 نمأناهلوة) ناهريلا نع ةيلالبنرشركة فينو أ لاقو تفي هيو فسو:ىأدنعدرمتل لاستغالاوأ| ا

 مهدد أن منامالا نالواول رركذي ناىدنع حولا اووأ ةملكب رنلاءارواعةياورلاتدح

أر) اذاهركتو هلوقريسفت فوأ ةملكم لاقي
 لازئالاو أ عاج اىأنم

 هسف:دهجأ ن أف فعضلا ىلا هر لص
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 8 (نمعملا جت نم لوالاءزجما) تره

 | مارامراطقالا ىداسفلامدعى ع قافنالاةءاكح هنالطسب ىضقيام هنابل مكتلا هدر نكل ىلل زلاهرقأو
 ميرصووخ مصالاف فالعالبدسفياهابق قراطقالا نا نمءانمدْ اره اظرظن همفوركذلاةمصق ىف
 حروةفدقلاق هم (دسفي فسوب ىأدنعو هلوت) لج رااركذ ةمصقوتأرملا لسق نيب قرغلا ىف
 | فوحلاو ةناثملا نمي لههنا ىلع ىنتني فالخل البق يجرتلا فات ادقف ةراورلارهاظ ىرودقلا يعم ىف

 بالا معىلا عجارلاو علا رشت ىف لد هقفلا نم فالخلا اذه سل هقمق< | ىفو ربخلاقلاقال مادقنم

 أ هنجرص كد ف. ةيصقلاى مادام هنا فالحخالو مشرتلاب لودلا ابرق عج اًاوامبنب ذفنمال هنارهظالاو
 ماداسف الخلا مومذعب ىحو فسوب أد .ءافوجاهسفن ةناثملال_عج مهضعب و لي زلالاقدخاو ريغ
 ين قوذوزتو هلوق) مامالاعمدناعصالا (برطذم د لوقوهلوق) حائثباسلو ركذلاةصق ىف
 أ امشهنمرذحت نا نمأب الف ةءوق ةيذاحلا نال ةبانعلا ىف للاقدا سفالل موصلا ضد رعت نم هبفامل( هذضمو
 ةءاورىف رذ عالبو اهاغتارذعلاب ه.فرطفلا حا هنال ركءالف لقنلا فامأ ضرفلا ىناذه لق نطا.لاىلا
 راطفالان الداخسفلل موصلا ضر رعت ةهاركمدع ىلعرو ذاعفةلالدالهناب ل كلان باهمرطتو نسح ا
 رطفلانالرظن هيف اةلطمةلالدلاعنمنابرهخلا ىف همقعتو ضد رعتلل آرب احالو ءاضتلايربجب هريغب وأرذع

 افنزتاح,دعتو داسفالاهملاىذغب ام ةباغذا قوذلا ةهاركل هجوالف نسحلا ةباور ىلعر ذعالبز احس بح
 نامرهاظ (رذعاليزبخلا هخضمءركى أ هلوق) هءقم بهذملاره ال ىلع لاكشالا عن ىلوأ هملا ىضخأ
 ادق لع ناىلو الاوىناثلا قادمق هلعج ثدح يجلب زل هما ع ىرحام قفاوف طقف غضملا, قلعتير ذعالب

 مدعدنفي ماصلايدبقتلاوراطفالاب مرت هنالورمام (محاصللكلعلا عضم هركو"هلوق) ربنلا فاك امهم
 ةياردلان ع هبفوهنفقرخيت رذعنمالاهكرت لاحرات بحس رملان عربتلا ف نك-!هريغى ةهاركلا || م

 نءالاخارضتق ءاسنلابهشتلاوهو لملدلا نال .كوالاوهو جتفلا ىف لاقرذعب ةولخما ىفالا لاحرلل هركد
 ةياردلا مالك ىةهاركلا لج نك« لوقأو ىبتن|نك اوسهنال ني هلعف بحكسق ءاسنلا امأ ضراعملا

 كك اور ذم مالا كرت بعسل نم الالف نعرمبل قا جنتل ةيتال |
 || ناكناو (دسفيدوساناكناوهلوق) نمنجلالازهثرو: هغضموردنكل اهل لاق ىذلا نابللا لءقو
 ||| قضرفاذأف لكلا لاقوفاكوةرهوج ضسالا فال غضملا,بوذيو تتف:.هنالامثتلم

 لكلا لوقو ة.لالينرمثنقيتلاكهنالدا-فلارهمش كحل بجوةداع هنم لوصولا ةفرعمكلعلا ضعب
 [(لنح الهلوق) لوصولاة بلغ هلعل ىوجلا لاق الوصولا ةفرعم كلعلا ضعيف ضرفاذاف
 رذقب تناكاذااهلبوطتاهتحمنهددل سل اذكحو.ركاهدصق ناف ةنيزلا هب دصقبملاذا
 | رهاظل نالت هناهعتفو فاقلا مضر ةضيقلا ىلع دازام عطق ب وجو ةياهنلا ىف رصو ةضيقلاوهو نونسملا
 || توشلا نع بوحولا لمح ناالا هكر رثن مالا عطقلا بوجو ىذتقمو لاق مضلا لعرصصتق ا ثدح ردأاةرامع
 || هلعفءاك هضنقلا نود ىهو ارتمذخالا امأو لاكسشا الف هنلعو ةلمهملاءامحما بح ةيلالترمشلا قىذلاو

 أ لاعك الا ئاصال هركءالا او مجاعالا سوو دوذملا دو مي لعف اهلك ذ أ و دحأ هعمن يلف ةيراغملا ضعب
 مالسلا هيلع هع مص: هنأ, زعلا نب|هيقعتو هباده همق موصلا ىلاوءاروش اع مود هنلا بدن مالسل | هملعهنال

 نوال ءاروشاع مون ىفن زمن اراسهظاو أملا ةماقااوعدت !املضفاو "لاانعاو هموصرغ ءاروشاع عون

 اوورو لاجتكاالاو ةمعطالاو بوح اذاختاو دو رسسلاراهلضاةنسلا لهأ ةلهج عدتن اهم لتق نعسحلا
 ةفيعضلاعتك الا ثرداحأ نأ رهنلاقهدرو لا.علاىعةعسوتلا فو لاتك آلاف ةعوضوم ثدداحأ
 امأوهن تح عومملاناهتمدحا تكل نا قرطةدعدذهفلاقم غلاف اهجرخدةو فيك ةءوضومال
 هبيصملا ةماعل ادنعو رشلاوريالا نعم داشنلا نرعلا دنع أملاو ىسرتنا ةاقدلاهاورف ةعسوتلا ثددح
 اهلك اهديناسأ قرطمإو اهلك ةنسلا هيلعمللا عسوتار وشاع مون هلامع ىلع عسو نمدرو وحال فك
 وهولاةقارعلانزلاهرقأو رصاننبا ظفاحم|اهمضهب تو ود دانأ ضن ىلا اهعضعب مقفاا دان كإو ةفدعض



 عم (نكمال:هلع)

 |لبقلا ميامجرفلايداربنا لقحي (رغلانوداسعف هلوق) دمصلاهازس تل ايريفكتالفالاو ريمختلا |
 [قايسو مامالا نع هباوروهو نييحاصلا تهذم ىل- عابس نوكمف هرمغو ىجأب زلا ىرح هءلعوريدلاو 5

 مامالا نعى رخال هم اورلا ىلع ارح نو .3لبقلا صوصعت هرداربن الق و مصالاهنا حراشلا مالك ىف د ٍ ْ

 ةغليرفلافالاوازاحمىأريدلاو ليقلا مدام يرغلايدارنالمتهانلوقو دحاكراصف هنو دب عانتمالل | ١
 مم“ | احاز عدتسالف هيلا ىال ةعلس عبط هل ن مورذقتسم لحم نالةرافكلا بجوال ريدلا عاملا نا أ

 امهالكريدلاو ل.قلامموقو قاغتاةأرماو لجرلا لق رفلا نا برغم نعربتلا فل قئاذ_هوليقلاوه || ١

 .ثالعازوصالذان اضمر كتل تدرو ةرافكلنالءاضقوإو (ناضمر ريغءلوق) هاك ىفىنشب جرف ١
 اهيوجون الل فنلاو ضرفلاابف ىوتس ثدحجلا ىفةرافكلا الخ ىتبعدريغ فالخي موصلا نع

 نسلا فب طوعسلاوامرفءاتلا خشب (طعتساوأ نقتحا ناو هلوق) ةيانعءاوسارف امهوةدانعلاة مرح ا

 امهؤانب و لعافللءانملاامهنأ نمر هملا ىفامىىلا ريش عاملا حقب هل اوقف ىلش هب ودالا نمفنالا ىف لع جاما

 لود هيلاريش واهب صاخ طوعسلا نادمفي ةنودالا نهفتالا ف ل_ءعامهلوقو زئاحري_غلوعفلل |

 هغامد لح دف اش طعّساوأ ناهرملا ىف لاقا ذو كل ذك س دلو فنالا فءاودلا بصىأ اضرأحراشلا ظ

 لبق (هنذافرطقأوأهلوق) ىب,تئارطفأ هغامد ىلاءاملال صوف قّئنتسا ول علا رش فو ىبهتنارطف أ

 امزالو اي دعتمءاح هنافرطق فالخ رطقين ا هل ناحئثلاراعقأ لاقي ابدعتمتأ: رام أ نالرطق ناوصلا

 رطقأ نا لبقامداسف نيت مب و ىرهوجتأب !فريطقتلا ىنهءراطقالاامأوريغالايدعتم فريعضتلابو

 مظالو لاعفالا قفتتل ل عافلل ىنملاظفل ىلءراطق الا ىحن نا ىلع هانممنال |لوعفلل ىنملا طفل ىلع

 لعافلابئانو لوعفللورمال ىو الاوهوىل اقل عافلل ىند ناربغلا فوج نكلدحاو كإسىفرئامذلا |
 قالا ىف فاتخاو لالا ف فالخالوءاملاو نهدلا مذ هقلطأ هنذا ىف راطق ادجو ىأ هنذا ف هاوقوهأأ/

 هضوخ لدول هنا ناطضاقركذو راتخلا هنا سدنجتلاو ه.حاولولا ىف ل قات طمرطقمال هنادايتلا ف مزغل]

 ىلي زلا لوق نع ىنغّتس هبو بالا قالطال قفاوملاوهودسفي هنا يهصلاواوفلتخ ا هسضولود سفن الءاملا ||

 داسغلاب لوقلا عجرتىلا للا قرهاظربتلامالكن ا لصاسلاو ره:نهدلاهنذا زاطقالاب دارملاو

 هلعو هجرخأ متدوعن هنذا كحولاكل اههمدعر ا.تخايلوقل اىلقن ىل-عرصتقاث .>ردلا نام هفلاختو 0

 بطراا.هد.قيل (ساملاو بطرلالوانتي هلوق) عيجرتلا فلتخادقف ىسبتنا ارارمولو هلخدأ ترد

 وهسبطرانال ىرودقلا هاطيرشاغاو اطروأ اسان هنوكلال فوحلا ىلالوسولل ةرمعلا تالىرو دقلاك ||

 بطرلاءاو دلا نسب قرف ةءاورلارهاظىق نال بط رايدبق انا ةيانعلا قو ىتاب ردد اع فوحنا ىلا لصد ىذلا||

 هموصد ف هةوج ىلا لصو س ايلا ءاودلا نالع اذا ىتح لو سوال ةربعلا نا ىعاننماشمرثك أو سانلاوأ|
 ىطع هرهاظاذهوةرهوجلا نءةءلالينمث يهلاوهاذ هو ىبتئادسف, للص ل بطران العن اوأأل

 بطراا ىف داسفلا بال هنالامهندب ىفانتال هناعم عيا كملارثك أهركذامو داو رارهاظوهامنمىئانتلا|

 راطوالاو ) اهلل >ا ىف هلوق) حفل نعرمتد فال لوصولا مدعيعاذا هناةرورضلاب لعل و.تولا ىلع ١

 دسفب الاهردوأ اهحرف ىقاوعيصأ تلخد أولو رهن ةنقحلا هسدش هزالعصالا ف فالمخال, دسف اهانق ىفأألا

 لسغلاب وجو اوفا ردى هعبصأ لحدأولو نهدؤأءاعةلتمم نول ناالاراتغا لع امو 1

 ق!ناو دسفياله فوج ىلا صوف حرب نعطولو ىتدعركت لاك الذبشخلاك بوجولا مدع مصالاوءاضقلاوأ 1

 هيفاطم+ت عتب اواودسف هببغناودسفيال براخهفرطو هتدعقه دوو ادوع لد أولو دسف هفوح ف

 داسسفلل طرش فوجتا ف لمت ادلارارقتسا ناهداةمو ئيشهنم لصةئي ناالاد غال هجرخأ م ةطورمةمتل]|

 علب ىدءاهمسالا ىف غلابولوال جراخلااهجرف ىناهفرط قب ناودسف تءاغناةنطق تلح دأوإو عئادم]|

 دعب اهلحخدأ ماهلسغف هتدعقمتحرتاذاامفالخ هحرشور ونتنوك» انقاذهو دسف ةنقحلا عضومأ|

 لك الاةنازنن ءىكدعتباغاذاةنطقلاهلاخدا فداسفلا» لوقلانالعاو ى: زدسقبال يح فشلا |



 (نيعملاغف نملوالاءزحتا) : 3

 هنين اعفاما ارهاظ عافترالا مدع ئضتقباذ هود اب لب ةروتلادرعجت ناعفةربال ثيحانزلاو ةقرمسلا
 دما هيلع مق ود وتلاهنم لمقال ىنازلاهملا عف :رامدعت ىذاقلا امأَدي ولاد درع عفترتو ىلاعت هللا نمد و

 ديالف ددعقح هنوكل همالعا نمد الذ ناكن اف وزاهبىفزلل نك, ملاذا اع مالكل ار حبى هديقو رح
 ديدثتلا دارأ هلعلو ادع نمؤملا لئاقةيون لسقتال سامعنا ل اقفدمعلا لتقلا اماو هنع هتاربأ نم
 تي نع صوصخم ةن"الا ادمءتمانمؤم لة: نمو ىلاعت هلوق نا ىل_عروهج لاو هفالخهنعىو رذا
 دولخلاب دارملاوأ ةمركعمرك ذاك هل لت لا صوصخعامااندنعاذ هوبات نارافغلىفاو ىلاعتهلوقل
 عرف)ىواضيبلاهلاق اذكمهباذعموديالن ملا ةاصعنا ىلعةرهاطةملئالدلا نافل وطلا ثكملا
 نابحتالو هلوق) فافتقسالا لملد دي زازيلان ع رونلا ىناك هنال لقي رذعالب ةرهشادعلكا
 امبلع بحت لبق ءةهركاولو راظفالادعي تاصح ةيعاوطلا نال ل عفلاءادتب ا ىفولو (ةهركم تناك
 ناضمرقرطفانممالسلاهءلعهلوقانل (حئاابلع_ةئالهلوق) رهاضبأ هءلعبوجوال هنا ىوتفلاو
 رغغلا نعامجف لمحتالو ةروقعوأ ةدا.عاهمالو ىثنالاو ركحذلا ىف ةماع نه ةلكور هاظاا ىلعام هملعف

 لمحت: ةءنغتناكناق اهجوز تعواطنا ةأرملاناىدنفا حوف ركذ (جوزلااهنع لمكتدو هلوق)
 نود موصلااهملع بجاولا نالاهل مت: الةريدقف تناكناو لاستغالاءامنعك ةرافكلااهتعجبو لا
 هرك دام ناءانخعشهمقعتو عرش ىفاذكموصل | ىفئزحتالةءاضلاو ريرعقلااهتعاطتتسا مدعل ىاتتعالا
 ةعواطماهئطو نا هنااندنع <حئاو هتمورسس عمجلا حرشىلا هرك ذام سنو ىفاشلا بهذم لبصفتلا نم
 عملا رش فوهاك ةنغتناك ناب وزلا اهل ههق:الواقلطمةرافكلاو ءاضقل ا مهنم لكى ع بجو ادع
 هلوق) ةرافكلاا .همزاتالامهموصد سف ناو هنافدركلاو ئطخملاهبرخ(ادع هلوق) ركذامهملا بوسنملا
 امهلافالخر فكل رطفاواراتءاوتولف اهطقسام مو.لا كلذ قدجويلوالمل موصلا ىوناذاام د.ةم(رفكو
 أولا ذكورفزلافالخ تسفنوأ تضاحوأ عاجلا مونىف تضرماذاةرافكلا بحتالا ذكولاوزلا لءةرطفأ اذا
 ىاهركمرفاسولاك اهطوسمدعراةحماو هسفن ح رحب ضرماذااعف عاملا فاتحخاو مصالا لعوه ضرم
 ولامأرطفأ ا مدعي ىن اعئاطرفاسولاهف اهطوقس مدع ىلع تان اور تقفتاو ميضتلاوهو ةياورلا رهاظ
 مدعو تسلا داحا طرش لح ادتلااممأشو ةءوقعلا ةرافكلا ذه تلاغلاورهت بح لرفاسامدعررطغأ
 داقعالاه.لعود«دنءنناضم هر قولو ةدحاو هلع ناكر فكم لو ناضمر مانأ ىف عماحول تحلم ريفكملا

 نعورهاظلا فت ددعت نيناضمر كلذ ناكوأ عمأح مالٌوأر فك و لرهنلا فهلوقو ىتجلاو ةيزازبلا نعرد
 اهمال (امهيفةرافكال هلوق) ف لتحخا عجرتلا نادغب ةيزازبلا اذ كاتعالا هيلعو رارسسالا فلاقال مامالا
 ةرافككهلوق) .ثيدحلا نمانسورامانلو هريغهملع ساقيالف سامقلا فالخ ىلع صنلاب عاقولا ف تت“
 ىراصنالا ىذالارذعن ب ةملسوهو مالا هيلع ىنال لجرءاحةربرهىأ ثيدح بترتلا ف( راهظلا
 قئعتامد له لاق ناضمر فق أر ما ىلع تعقو لاق ككدلهأ|مو لاق هلا لوسراب تكل لاقف كاك
 سلج مثال اقانيكسمنيتس عطت امدحت لهف لاقالل اق نيعباتنم نير هم موصن نا عيطتست لهل اقاللاق
 تب لهأ اهتبالن باخ انمرقفا ىلعأ لاقف اذهب قّدصتل اقفر همف قرع» ىلسو هيلع هللا ىلص ىنلا اف
 ازاوح ىارعالا صقن كإها همطاف بهذا لاف هيامنأ تدب ىح مالسلا هيلع كدتف ىتب لهأ نم وحأ
 مع مالسلا هيلع هنال ىنعاعاصر دع ةسمخعافتك الاو هسفن ىلا هفرصو ماسسدلا ىلعةردعلا عم ماعطالا

 | نير مث وص عبطتسال ىأ ال اسو هلع هللا لصوتلا لوسر لوقو موصلا ىلع هتردق كارعالا نم
 كلنو : لاهله توشاراهظل اةراذكج ةرافكلاوذه توشاغاو انعمارانامبق عق اوبال نيعناتنتم

 || اهموصىف طرتشن ل :ةلاةرافكو ض مح ارذعلالا فناّتسارذ لولو رطفأولف (نيعباتنمهلوق) رد بالا
 لصت مول ىتح ضيحلا نماهرهطدعب لصولا اهمزاب وقتعلا رمق حرش ةرافك "1 اذكهواضأ عداتتلا
 قلطم هءلعسقملاودصلاءازيونمعلاةرافكقعاسابق (ريختلا.لوقنهلوق) رحور مت فن أس

 رس

 را



 عم . (نكسسالملع)

 ارمءقلابوأ لدي امي طوئمرطفلا نال نس اانهف سون ىأ ل وق تقلا قلاقو هدةراهطلا ضاقتنا ىف(
 دسغ: 1 داعناقهلوق) رب ةراهطلا ضقت فالذي هريغو غلملا نمب قرفالف ةساحتو ةراهط ىلا رظاربغ نم ٠ ا

 لبلقلاال دسفي د.عاواداعريكه قو هلوةب ةعب شل اردص,رك ذامدعتو» (ك[ذكفهداعاناوهدنعأ
 ىأ عنصلا ريتعي دعدتعومفلا ءلمىأ: رثكلا ف سو ىنأ دنعرب ةعملاو# قلاداعاذاىأنيلاحا ىف

 ىبأ دنعدشبال ىللقلاة:داعا ىو اقاغتادسفبالىلقلادوءىواقافتادسغب ريثكذلا:داعا ىئفةداعالا |
 لئاسملاهلجن ا لصاحماو ىبت ادهدنعال ىسوب ىأدنعرسف ريثكلادوعىودجاوالخ نقتاو_ ١

 داعن وك. نااما ةعبرالا نم لكو هنددوأ مغلا لم نوكك,نااما لكو انتتساوأ ءاق نوك«نااما هنالرشعا نا ظ ١
 رهثلا ىفامو مغلا لم طرسش ءاقتسالاو ةداعالا ىفال ا مصالا ىلع لكلا ىف رطغنالو ب رشوأهداعاوأهسفننإ]

 5 وهو ةيازخ هترشع مث رارتلا فصت م ةودغوأ سلاح ىفناكناالراطفا مغلا* لم سا < ىارارمءاقةساولو

 0 هنالف مقلا:لمنوداعمدنعرطغي هنالدهم لوق ىلع عب رفا ىأتنال هئالر من ىناثلا لوق ىلع حرفم
 تي 11 خضلاو مشملا هيف ىئأتاملكالانال لك ١لقيإل (ماناصح عاتباوأ هلوق) هلوق ىلع سسلاارامتعا
 ع 0 ”6نو. | هلوق) ىنع هيىذغتنالاثشوأ انارتوأ ارخوأ (اديدحوأ هلوق) كلذك ال ديدحنأو:اصخلاو
 . لي هي. كرو همفاملاصب اودورطفملا ىنعمدوجو مدعل (ةرافك آل ىأ هلوق رطفلاةروص دوحوأ ( طقف ىذف

 6-5 , - ناي جطتإر عفر هم ةرافكلا تفتنافةيانجلا ترمعقف هىوادتب واهي ىذخت,ن اكح هاوس نول ىلا نددلا عفن
 ىذو 7 اج زر كر هررثوأ هلك | ىلا عمطلا ليعا«ىذغتلارسف نملوق ىلعاءسال ناخدلا برش ىفةرافكلا بالاذه

 ا 0 7 5 ان | حن حاتفلا دادما ىفاافلاخع انش 31 ذاذكنطنلا ورم هر ىضقنت الهنال نطبلا ورم هن ىغقنتو لا
 5 7 0 76 ل 0 لحال ىرخادعنةرع هخم عشرملاذا هلعةرافكلابوجو هنف ىنتنااملكذا اوحا 7 :الاروت

 ' 1 / 1 0 ا زرالاو قءقدلا ف: :رافكلا بحتالاذكو رهن ىوتقلا هلعام ىلع تنجح و هلعف ناف موصلا داسفا ةصعم 'ج

 هاعور لهو 0 نمءىنلا فو هريثك نود هل .اق ىف لية وهدحو هلك ا داتعا اذاالا بتال ملا فود دنعالانيعلاوأ

 رمي نبت اعمر يغ ناكاذا اذه عصالاوهو حارسلا قىاقاضي معتلا ف بيت ثدللا نأ دنعو محهشلا نود بيق ملل
 ال, نزين, | اهبف بحت ةداعلكؤت تناكن اراصنالا قاروأ اذ ه ىلعو لاك فال الب بحتا ديدق ناكن اوديدقأ|
 علتباولو هم ىوا دست هنال ىنمرالا نيطل الا نيطلا ف بحتالواهلك تاتامنلا لمدغتلا اذه ىلعوالفالاو | ١
 راصثالا قاروأ ىف لك الا دا.تعاد قتلا ن | قب لب زتءجوالاو بحتالا هغضع لو ةقوقش هريغةقتسفأ][
 ٌدءالو (حلا عماح نمو هلوف) قرفلااهالاو مهشلاو معللا نمعىتلا ف اض 5 ١
 ىبوتشنال ةريغصو | لزناولو ةتيموأ ةعيب عماج ول ةرافكسلا بحتالف لالا ىلع ىرتشم لحنا توك ناوأأ]
 عج ىف لزتاؤ نيتارملانيدولو ةشحافةرشانع وأ هفكب ينةساوأ ةرارحلا عنمال لثا هيولو ساوأن طروا| زفت اذا ةرافكلا بتال اذكو ءجولاوهو رهنلا ىف لاقعاسج الا. بتال لمقو فسو: ىنالافالخ ا مهدنعأ]
 زرتحافىناتسهق ىنجالناسنانمىأ  (نيلدسلادحا فدل اوق) ردرطغ ل لزن لول تس لبنا ٌذهأ ١

 (رفكو ىضق هلوق) هسسفنب لعفولا ع ىنجال هلوقبوة ناك ةمجلاومت نءناسنانمىأ هلوقبأأ]
 رمأدال ميكحماو هير ومأم هنال ةدصم مويا اذه موصى ذاةنئافلا ةلصلا لي ص ةافءاضقلا_روجوامأأ ا

 أةداعلاراتعا ىذتقي

 (ريدلاوأ لمةلا ىف عماحءاوسو هلوق) ىليزارنمةرافكلا بوجوو موصلاداسفو نيناتخاءاقتلاب قلعت | ٌْ

 ةرابعهنال دحوتلو َهققح انزلابقلعتي هنالدحلا بص ماغاو لاكسلا ىلع ىسبتشمل ا نال مصالاومأأ ْ

 ىلي زباسنالاهاءدشاو شارفلاداسف اهم سدل هنال ىنعمالو هتبمشو كلما نعىلاخلا ب رغلا عامان ع ظ

 ةرانجحي نايبلاةباغفهيشو ةبادهريفكتلانمّدياللب ةروتلارعفتربالادعراطقالابنذ (ةسمت)]]

 ل 0



 (نقدملا تف نملوالاءزجتا) 5

 | ةنازخ فو ىوحالاقدهشلادراتتخإو ن انطضاقو دبادهلاكءربغو ىجلي زلا هيلع ىرجريثك اهقوفامو ةصخلا
 |ىفجاتسامريثكلان ا ىءقحتلاو سب رقتالاذ هى. وبدلا لاقو نا ةصحارادقم قع ديزبامدسقملا لكألا
 ل وصولا ققضد_عب راطفالاب كحل نمعناملانال متفلاىفهنسحتساو قب رلاب ةناعتسالا ىلا هعالتبا
 ءهنالهلاخدا ق دمعت, اسعفال فوحلا ىلا قررلا عمهسةنب ىرحب اذ كل ذو هنعزارتحالا لهسال هنوك
 لّئنمح هنال ةصحلا نودو ةمسعدلا قوذ ناك اذاام ىل لو يوهو ىجاب زلاؤاذك ( هلك |مثهلوق ) هم رطضم
 || مااهغضم ناو هلوقو ادم نعىوراكهلوق نم قأ سام قب اطبف هقل- ىف همعط دو غضملابىئالتيال
 |قياطملو دمت نءام قفاومل عالتبالا ججارخالا دعب لك الادداربن ابحي هنا نم رهغلا ىفام طوق لعت هنمو

 1 ناوهلوق) ركذام نودي ةلصاح ةقذاوملاو ةقب اطملا نالرطةبالهصلا نودوهو هلحداام عض هولدعن هلوق

 |أاطلاو ةيناخلا نع ىوجراتخما يصلا ىلعةرافكلا بتو (هموددسف,اهعلتبافءادتبا مسه« خأ
 أ (رسف.الاهغضم ناو هلوق) عجرتلا فلتخادقف بتنا! بوجو مدعراتخا هنا هقفلا عماوج نعالقن نكل
 |ليلق لكى لصالا نكلذ اًدج نس اذهو تفعل فل اق (هقلح ىف ه.عطدحتناالا هلوق ) ىئالتت اهنال
 أاذه ىلعو ناثلاذنعهلكاو هحرتأولو (ةرافكلا نودءاضقلا ب ةصحار دق ىو هلوق) جم
 جتفلا فاق كلذ فاسعب عمطلا نال ممالا ىف« لع ةرافكالاهعلتبامئاهجرنافركذتفايسان ةمتل خضمول
 ألوق.فالاو فسو أ لوةبدخأ كلذ فاعب هعمط ىأر نا ةعقاولا بحاص قرطتسىفملانا قدقحتلاو
 ًأهناتسا نممدجرخولو ليز عيطلاهفاعب هنااسنلو ريغتمماعطهنال (رفزلاةالخهلوق) رهمرفز
 |ىنو حبا كلارثكحاهلعاماذهالالاو اناسحتساهاواسنااذكو رطفأ ىت: رلابلغنافهقاح لخدو

 |هنع .رارتسالا مدع عماحنانسالا نيباعهلاقاحلا مدل او هورطغيال ابلاغ مدلا ناكول زيجولا نعجبارسلا

 | ناو طابتحالا يذيف ىذاثللافالح ةماخخا ءاقلا ىلعردق ناواقلطمرطغنال تمار أ هقير علتباولو
 ا رطفي هنارهنلارهاظو هقيدص نوك,ناالا لبق هريغ قدر عالتباكه لعةرافك الو رطفا هعلتبا مث هجرخا
 |هقيرلاسول ردلا ف لاق كل ذكسلو طخلاكقب نان عطةنيم ناو اقلطمهجارعادعب هقير عالتباب

 أوو م الكلا دنع قازيلاب هاتفش تدطرتولاك ادعولو دسفبلهفشتسافعطقنبإو طخاكنقذلا ||

 ًااعاجا ضقنسال هدفءىللهنملقا ناكنالاقامغل علتبا نعمهاربا لس ها قو ىبهتنا هعلتباف
 ١ |هلوق) حاضال ارون نع ةملالمنرمث ضةنسال ةغمح ىلإ دنعو فسوب ىبأ دن ء هموص ضن هفءلم ناو

 ضقيلفادعءاقتسا نمو ءاضق هءلع سدافء ىلا هعرذ نم مال_سلا هماعهلوقل (داعوءاقوأ
 ١ أدسقتلاو

 ا |لعج نمد نسحأ و هورطفلا مدع ب 1هفذحولو رهن ىلوالاب همدعدنعرطفلا مدع لعءادأعو هلوقب

  [ديدشتلاىو م ) رطغب هلوق) رطفلاءافتنال ط هرمشن سدل دوعلا ناب الإعمابق اغت اهي قتلا لد لا

 || ماصلاىلا اد:سنوكح, ىناثلا ىلعو همهاضن امو لك الا ىلا ادنسم نوكب لوال ا ىلعف فيفذلاو

 م وو لاو ىو لوقو ىوج مختلاوهود-# لوقوهو ( هنودوأ مفلاءلمناك ءاوس هلو )
 | "لم ناكوداعنافسوب وأ لاقو هلوق) هبحراشلا ع رصتل هيلا ةجاحال ىغل اخ لهن اك اذاداسسغلا
 | هنمدجوبملهنال علاه وأ دسفب الد دنعو لخددقو هيةراهطلا تضقتنا د يراخهنال (دسفمغلا

 | ىليز عنصلاربتعي د مشو جو رخاريتعي فسوبو لاف هب ىذغتي لذا انعم ذكوعالتبال أوهو رطقلاةر وص

 ددعتلا (ادع هداعاناو هلود) عنصلاريتعب دمجتو هلوق هيلع دب هعنصب ىأ عالب الاوهو هلوتو

 || فلكت ناهيف (ءقلاففاكت ىأ هلوق) ىوج ةداعالا بف نصا اريمعت نممهفامعرصتدمعلا
 (ةياوراارهاظ قالوا مفلا”لمناكءاوسهلوق) ىوجدبتجا ىب_عم هنعصدنا باوح او هسقنب ى د ءّتن
 أ ناكن اءاقتسالاوةداعالا فىأ (اهيفدسقبال فسو وأ لاقو هلوق) هنمدوعب ىلمق نءولذمال هبال

 ناك نانةرموأءاموأ ءاعط روك دما كحلاو مخمل فاك جمعلاوهو ضقنلل بح وملاي ورخملا مدعلال لق

 ا اذارطغي فسوروبألاقومقلا *لمناكن او .هدنعد فمريغف امغلب
3 . 
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 “1 ( نكح سمالنم ىلع

 لاق ةغلاامنوردتأ سو هيلعهلا لصلاة باتغا اذااذك_ ( مهقحاوأ هلو) انسضش مزال عفوهأ
 لوةتامهمف ناك نا لاق لوقأ ام خأ ىف ناك ناتيأر لق ركياع كاخأ كرك ذ لاق لعاهلوشرو هلل
 ةمغباسع روتسمناسنا فل ملكت نمنا لصاخاو هتبيدقف لوقتامهمف نك ناو هسستعأ و 1

 | ىدنخأ فهل ةينغالفر هاجم ااماو اناتبىعس ايذك ناكح ناو ةيغ ىمس اقدص ناك ن ادعمسولا]
 أ كلا ل نوكن |نكموافالخ كلا درك ذي ودجالاةالح,ريغو ىبلي لاق ىذلا (كلاملاقالعت هلوقأل
 أ اقف ضد رمنم ةهوركم لب موصللةدسفمريغ ةماحتان ا نمل دل :مشلانتم ىنامودجأ ل وقك لوقا ]|

 أ انلو ةوعجناو مجاحتارطفا مالسلا هيلع هلوق هل بي وصتلا نهمهضع هركحذا ل ةجاحالف هءفانبال
 3 هماخحا| نال انيورام وس مداو رامو متاصوهو مجتحاو مر عوهو مهتحا ماللا هيلعهتاىورامأا
 قير 1 ماعقنما شا ةنسلا ف ناكموعحناو مجاحنارطفا مالسلا هبلح لوقو ةرمتاعلا ةنسلا ىفناكمالسلا هيلع

 دجو نا كلام لاقو هلو ) ىبل, زعصالا ىف هقازب ىف هنولوأ (هقلح ىف همعطدجوءاوس هلوق) ىلءز فل[
 كر || اصلا هقتنللاقو موتلادنعورئادمالابرعأ مالسلا هيلعمنال(الفالاو هموصد سف هل همعطأ
 م دار مشرتلا جر عمدلاو كإسم غامدلاونيعل | نمد سدلهنالو ٌماصوهو لتك !مالسلا هللعتاانلو

 060 00 اق يي فاو ىإ] ءاودلاق د نك# هرمضد الق هنرعال لكارثأ هقلح ىف هدام نالوه.فانال ماسملا ن هلادلاو قرعلاك |

 هم ل 0 50 ا / لق نموهف هنيعناك نئلو ناخدلاو راسغلاكراصف هنع انتمالا نكجعالذاهقلح ىهمعطد>و و

 5 ا / ||| نايل عاوقفتا اًدوذ فانا نم لحادلاوهاارطفملانال هرضالف ندلا لاحخوهىذلا ماسلا
 0 900 ) || جاتحالا عسيالف نيممنيىعملاق :ركتمءاورامو باب زلالاقرطفن ال هنط اى ءاملادربدجوف لستغا نهأ
 «فلع ب كليب كير م | ةوهشلابةلبقلا, ناشئ. امهنافةرهاصملاو ةعجرلا فالخي ىنعموةرودىاسنملا مدعل (لقوأ هلوت) هن

 - 8 عاما ىنعمدوج ولءاضقتلا هملعف لقب لزئً وأو موصلا هذسغبوةرهاصملا كح هي تشل ةلءقلاءلزنأ || !
 كي رر تقاير ّ 0 3 01 ْ
 يل 1 5/0 ١ / طرش هيانحلالاك نا رس ل1" تلق نافىليز ةيانماروصقل جرافكل ا نود ةرشاسملاب لازئالاوهوأ ا

 دي ا سقفنب لص لاكلا تلق لازنالا لص ناو جيالءالا سفني بحتاسنا رثالا ةرافكلا بوجولا ظ
 - فهو م ٠و ||| لل ىلازنالا طرتش الاذغو عاجلا ىلعدفارت رعاف لازئالا اما لزن وأ لزنا لسغلا بصاذهلو جالبالا|
 ا ل هلك هقرعوأ هعومد هةاح لح دولامأ (رابغهقلح لخدوأ هلوق) هيف ةغلاصو عش هنال يناستلا جوزلا

 0 ا هلا. | هعلتبا اذاو لوخدلا نعزارتحالا عماناحا هحتفو همه ق.طرستل همو ددسف يور طموأ هفاعرمدوأ ||
 0 لير هقل- ىنهت-ولمدحت ناك اذاام ىلع ل و قرعلاو عمدلا ف قالطالا اذهو رحهرافكجلا هتمزلا دع

 كودو" 4 كلم اير | مهوتي الود فم ةردملا ىلعءاوتحالا ناداوحرصاذشول اخدالا نءزارتحالا لوخدلايديبقتلاو ىبأيرت
 هدا نإ.“ / ]| لصو ناخدرهوج ندوو هعثو كسلا رب برطت ءاوهنيد قرفلاوضول كسملاو هئامودرولا مثكدنأ

 قر 7 ا انفو ةوهشلا ءاضق ىلعانهو عاقولل ىضفملابسلا لعرسداامرق يلا ناللزنب ناو سملاءاذكوأل]

 4و

 خا م و 3 3 . - 5 7 .

 هد الا دنقلا اذهركؤيلا ةحاحاللاقيدق (خاالبلق ناكاذا اذههلوق) ىل.زهتععانتمالا ىلعردشبالا
 كلذررو» امرحيلا فت أر مثفنصملا مالك نما داغتسم ناكف نانسالا نيب اسءريبعتلاب هنع ءانختس [ ا

 ىلا لاقمم نم و قرباسمرطفملاردة نايرونلا ىف هبقعت نكل نانسالا ند قسالربثكلالاق 5 . ل

 | نوكونيرصنلا دنعرسكلااوأ نينفوكل ادنع فلا عممبملا ديد ثنو ءاحلارسكةصخلاو ىلدز لاقأ|



 : (نيعملا تت نهلوالاءزحلا) 1

 أر هاو ناضمرو ر فلا هنارهلظ م كشلا موب لكاوأر سفلا مدعنظ ىلعر همت نكداسفالادصق نود
 | ركذتولو ئطخغلاك حاننلاوهركملاو رهئاضرأ ٌيطخعوهف نافلا اذه ىلع عماحول لب ادق سدلرعتلانا
 كر ناف هسفن كرحرلاذا اذهلق ةرافكل |نودءاضقلا همزلالاو رطقب هتعاس نم عزننا عماج ا
 أمرك ذوو اذه ىلعوهف هسفن كرحناف ايوجو ىلاعلل عن عما وهو ردقلا عاطولو وأ مثعزنولاكهتمزل
 || ناواضنش ناك ادرك ذيالن اىلوالاو عضتلاوهو ىفاشلاو مامالا د_:عرطفارك ذت مثرعسا لب رك ذترلف
 | ناو هموصدسفبالر فلا عولطوأ رك ذت لاح عزتلاب هن لعاود ركذ يال ن امركموصلا ىلعارداقااش ناك
 ا بوجو مدع ميجرت ىضتنب ةصالخملا نعررنلا فامرهالظ ناقيردملا ناك مالتحالاك هنالعزنلادعب ىنما
 || عج رثرالا نمرهظ ىذلاو ل.ةب لصفتلا هتباك هسفن كرسناو هتعاس نم عز, ملاذا ةرافكحلا
 ١ ألي رينلا رابع نممهوتراكركذتلا دعب هثكم دّرعك رطغرال هنا اعاو فالح ذرعغ نمر همزج اهب وجو

 |لازنالا فلا فوك ذا ناو موصلاداسفا ىف طرمش سدل لازنالا نارهظ مثردلاو حفلا فاك ىنمأ مدع
 ةننلا لبق لكا اذالم لعتف هقلطا (هموصدسغي لهلوق) حاشب الارون رش فاك ةرافكلا كح نابل
 هد.قتل قلطع سل ف:صلا مالك نالرظن هفو ةينقلانعروم يملا ىف امرنن قرفالذااهدعب وأ
 نعه.لالينريشلا ىف مزسانهنمو لعفلابسلتملاىف ةقيقح لعاسفلا سا نال ٌعاصلا لك |نافدلوةد
 داسف مدع نالدسف امتانلكاولو هموهزو<ال موصلا ىون ث ةينلا لبق انسان لكا اذاهناءىر ودقلا

 (سايقلاوهو هموصدسفي كلام لاقو هلوق) ساسقلا فالح ىلع صخلاب تدئابسات لك الانعوصلا

 فاكتعالاو مارحالا ىقعاسجلاكو هدف ةينلا كرتكومالصلا فامسان مالك اكراصف موصلاداضن امدوجول
 أاذادر ووداقسو هّللادمعطااغاف هموص جلف برشوأ لك اف ما هوهو ىسن نم ةربرهوبا هاو زاماسنلو
 دارملان وكي نالاق>|عفدني هيو هءلع ءاضقالف هبلاهّثباهقاس قزر وهات افاسان برعثوأ لكا
 ْ فاكتعالاوةالصلاو لا ىف مارحالا فالخم ل الد عاجلا ىف تدب نرمثلاو لكلا قتثازافابشت كاسمالا
 ةلوقو ىلب زهرة هال موصل ىقوةيداعلا هتثمهف لاك ءاشالاهذهى هتثهنال ةركذمهتجاحنال
 هلوق) فاكتعالاوأ ةالصلاوأ اف مرحأام دعب قالا لعف فالخ ىأ ماا ىف مارحالا فال
 (رطتب لزناوأ هلوق) ةيانعمالتحالاو ةماحت اوءىتلا ٌءماصلا نرطفب الثالث مالسلا هءلعهلوقل (ملتحاوأ
 |ةرشابملاود :رارحل ا هعم جوت لئاح ولو سلا نالرظتل ادق جرغل اىتح ناكوضع ىاا ىلارظنلا مف هقاطأ
 | هموصدق ملزنافاهلموأ هع حير سمولو لازئالا عمةرطغم نيث:اولو نعنئا نب ةشحافلا
 :1 أك نثر دمت لال فكلانعاتممالانا ملعاو رات#غاوهو ربنلا فلاةهفكب ىنةساولام فالخأ

 ١ ةهج قى أ اذا اذكولابو هلل عءنوكمالن اجر هتوهش نكست دصتوأ انزل فاخاذاالا نوعلمفكلا
 | لاق ضقنلا مدع مساق جشلا همقعت نكل ىايز.ءوضو ضقت الو هموصدسغبالل زثي ل ناو لزناف
 اادسفيالاذلو هشحاسفلاةرشامملا قوفهنالىذملا ورع ةلاحتاهذهىف بلاغلان ا ههجو لعلا :ذش
 [نآ ل ةودسف.ال لزنافءةسولاذكحو .هدرشو ريونت لازنالادالا هتشتال ىتلاّةريغصلاوأ ةّملاطونأ
 لاقو هلوق)ر مدل انالحخ فسوب ىأ دنعاهموصدسفءامرت لو لازنال اة ذل تدجوفهتل.ةولود #ففلكنا
 نالوكءل-ىرخالاو كل ىلوالاناقةرظنلاةرطنلا عستتال ىلعل مالسلاهءلعهلوقل (حاارطت نا كلام
 لصتمرنغهيلعروصةمرظنلان!انلو هيناثلا فالختاهنع عانتمال |عبطة سالف هتخب عمت ىلوالاةرطنلا

 الامو همقراركتلا طرتش الارطفم نوكدام نالو مثالا قس ىف ىو راسءدارملاو كفتلابل ازئالاكراصفاسبب
 لءتفانافامزال نهدانوكتل (لوعفملاركذ ريغ يلا كلا ل كتل 1
 را وقرا راو ةلابرطغنال ارطغمن وك

 هسأرنهداونقول ىتحهاوق)  ىوجانهاكامزالن وكب لاملادب زسنكاأك اردءتهنوك اك
 |دحاو نمرثك الىذدعتملا عواطم فالخب نهداهنمو مزالدحاول ىدعتملا عواطمنال ([طخوهف هيراشوأ
 |انتاورمد كتاف هنرسكوقالعاف لوعفم ار صد نا هطرعش نال ن هدا دعت سدل هنارهاظ عدحاولذعتم هناف



 613 (نكحسمالسالع)

 مهري هور اوكححاساو مهريغةداهش ىلعالوه .قرل ايدهشتمل ةعاجناهذه نال وارتلاكرالوادغأ 1

 ضافت_سااذا ريا ناانناعحا|بهذمن م يملا ىنغلا نع ةلالسردلا قت مرمر 5 ةءلالشرش | 5

 :داهشلا الو دو رلابداهشلا طرتشن ال ىنغملا نام ىلعف ىبتن اةدلملا كلت مم 3 ؛ ققمتو ىرخأ دلي فأل

 ةيلالشرمش ىوتقلا هملعو (ةباو رارهاظ ف هاوذ) ةضافت_سالادرعك فتك لب مهرغ هدافشلا

 لاصفنانال طاشحالل حصالاوه لوالاناكن او هشالاوهو (مزاب المهضعب لاقو هلوق) رهلا نع[

 عملا تاازاذأ هع وال ل راطقالا فال تا فلم سهلا عا اعشنملال-لا|
 سلات ؟رقالك لب سعنلابورغو رمل واط كو برغل قلو زنا الر ١

 ىتشانهون رع الل فصنو سعلا بوردو نرخ ”ال سعد عولطو موةلرخ عواط كتف هحردأ]

 ان توافتامهنيب ناكناوهلوق) طوحأ ةياورلا رهاطب د خالا تغلا ىفلاق نكل ىنيع ةئمحلاو كالفالا لع
 0 هنافمالسلاه لعن اها -ةصقب ارايتعا ادعاصةرهشةريسسمرهاوجا فام ىلعمدحو (علاطم افاق
 ندير فلو. داي سلا ىقوذغلا ةلقتو ىفاتسهقر هش ةرعاسم اهبتم لك ني.و ملقا ىلا ملقا نمحاو روو دغلك لقتسادقأ| 1

 اديني 0 ياو نتن هيلع ىثمام (هيش) انش ورغلاىلا لاو زلانمريسلا حاو رلاو لاول ىلارابنلا لوأ ن

 ملح لاير كة امهتقودح) نمو هلوق ن مودل اىفهءاعىثمامل فلاخت علا طملا فالتخارامتعا مدع نمانه فنصملا ش

 7 7 0 اموتقو دحتل نم ىلعرتولاو ءاشعلاءاضق بوجو ىضتتي علاطملا فالتخارابتعا مدع سايق ذاامسإلا|
 ل ىبومانأ نا ىور مهدتعاسع نوطاخم موق لكن ال (ىرخالانيتدابلا ىدحا كح مزادالو هلوق ) ش

 0 نير ككل هوز ىريف دير دنكسالا راسنا ىلع دهض نم ن ءلُيسو ةيردنكسالا مدقرصتخملا بح اص هيقفلاريرضلا |

 1 3 1 كا نالدللال_هالل<واللاسقف رطغي ناهل لحيادل. لاف مهدنع تنرغامدعن لي واط نامزب سع مثلا[

 نبهللاديعاران ا ىور هءاوسو هطنعاذ كولا ىرماناناىورءاوقر ىليز دعاس

 انش ىسعنب دهم هعساربرضلا ىموم ىأ نب هنلاد عربا رداعل اديعتاقطقف لاق ما ىمومىأأ

 دلال هلعجنادهجوو ىوجرطن هيف (هذعتو لاوزلا ل. نانا لقانا ةربعالو هلوقلا
 وهو هلوق) ةيضاملاةلدلل ةسسنلاب ىنملارابتعالا نان باحأ انحش ورك ذاذكورامتعانيعةليقتسلا]
 ناناضضاق نع ىباب زلا فو ةيلالنر شرات ا وهو رع نءرتخل ادر وهون و (امهدنعتلنقتسملاةلمللأ

 هأ نمو 7 هلوق) ىرحا هّنؤرااورطفا مالسا!همل ءهلوقل لد .ذاتناو رطفا مالم ماع ةرافكالاورطفا|

 ةاهج ل ناو ا 4 ةاملل ارق نوكس لاو زلال بق هوار اذانهنمبرقام كح ذخأب نش لا )عا | ناكاذا ف سوي ىنأ دنعوأ

 : "يب 0 0 هللا رق نوك: دعت وأَد ناو اوماص ناضمرلالهناك ناواورطذار طفلاله ناك ناف ةضاللا]

 1 عفر ماسي نال سرغملا ىلا فاخاو ىرشملاىلا نوكن اءريسغتو (سعشلام اماءارحم ناك ناهلوق) ةليقتسالا|

 ا / 3 , هلم (عرف) ىناتسهشلا نعانذش قرششما ةهبىفلالهلاىرب سعثلازواحاذ ارمقلاف قرمثماملا ةرايسلاربسأأا ا

 (عماو م ا 20 ردةيلهاجلا لمج نم هنالءاراذا لاله ىلاريش نا 1
 ا نك 1 00 0 ع و 3----
 ماع ل 0 0 6 4 ء(هدسشالامو مولملاطدغاهادانإ 0

 ير د يدر ا رار ا لا

 نولطملاوهاع هجارخا 7 ّئشلاداسفو هملعةنرااع ||ضراوعلا ىف عرش هعاوناو موصلا ا

 كلمات شاذ هلو تالماعملا ىف ام-جفالخضىواستلا بسقلا ن نم تاداسعلا فنالطملا نيب وهن /

 هتءاحتقو ئثلاراضعس ا مدعناسنلا (ا.سانهلوق) لطاسلا ىفالادساق عس.ىملا ف ضيقا ||

 ل.صفت همغف هل | اموعتم قاع 0 هقوقح فودابعلا قوةحفارذع سلوأأ

 دصقب/ نابرطفلل دصالاريغ موصللرك اذل اوهو ئطخملا يرخ ىسمانلايدبنقتلاو ىوجلوصالاىفأ]|
 ىءاطةللروصن و هفوحملا و رتل ةضعفلا دق ل. بعث االو لك الا[

 دوصقملا هلعفر هموصدسو نم ئطخلاءدارملا يفلا ىنو هتفش> تراوتتف ةشحاف رشا .ماهرمث اناذ اع عاجل| ٠



 0 (نمءملا مف نءلوالاءزجلا)

 ارضا رك تنال كلذ نم ٌئثناكناو اذه” اهريغو لاح الا لولح واحو نامالاو قت ءلاو قاعملا قالطلاك
 نعو هلوق)ةباورلا ر هال اظوهاذهو ىتبع_اتامدعت ى :«ب (الوأ فذقلا د ادودحم ناك اوسهلوةا!أدصق

 |( قساغلاهداهعث :لمقت ىواعطلا لاقو هلوق) ةيادها نءةيلال نرش هجو نمةداهش 0

 (لاقروتملا,ىلب ناهلوأو لدعريغوأ الدعهلوقرهاظ ن«حراشلا همهفاغاو ىو اسطلا هرم:
 الوقزاوعدحأ لقي هنأ جملا ف هرك ذامليوأتلااًذهدم ٌوبوةراعدلاءالو ةلادعلاب فرعي ل ىدلاوهو
 ىورامائلواهعاو أر اسك ددعلا اه طرتشنف ةدامم واذهنال (ىنملا طرخشد : هلوق) قسافلاةداوش

 دوم:ألاقةلالحلاتىًارىفالاقف سو هيلعللا ىلص هلنا لوسرمملا فارع ءأ ءاحل اق هنا سامع نع
 اادغاوموصملف سانلا ف نذأ لال اءلاق مهلاق هللا لوس رادهت نادهثتأ لاق منلاق هثلاالاهلاالن ا

 نال ماكحالارئاسىفاك(رطفلل نيترحورحوأ نيزحو هلوق )دح اولا لو هف لمقف ةناب دل ىنريخ اذه نالو
 طرتشم ال ع نكلودداجتلا افلوددعلاو هد رحاوةلادعلا هر طرشاذهلفراطفالا ىو دام ءلاةعف:مدمق

 | ىو ىننعةداهشاهتوكل فذقلا ىف دودحم اه د اههشهمف لسقتالو رحنا قالطو ه 4 الا قّعك ىوعدلاه-ف 8

 اك ناضمرلالهو رطفلا لالهىف طرتشت نا تشب ةغنح ىنأ لوق سابق ىلع ناخداقن ءهيلالمرشلا

 ةقلعمةلاكو ىعدي نادنعلاو ناضمرت اشاد رطذان مدور ذافذئنحو ىتاهدنعدمعلا قدعىف

 ْ | ويلا تطلعات نيدلاب رقيفرضاحلا ىلع نيد ضمقب , هلو لب

 | به ذم ىل_عمدلا جات امنا ىبت !تةهلودخ رمدعلا بعض رهمثلا لوح د تش وهن هءلع ىذقيف

 00 ل نارام سم اتا وقل فلكتلااذه ىلا ةجاحالف امههّذم ىلعامأو مامالا
 | ىلءادامتعاهكرتفنصملا ىلءلو ىبهت اةداهمشلا ظفل سماضد ًاانهدمال هنا ع عولتلاف ةركذ ذ(عمخلالاوهلوق)
 أح رت نكلم «هالسأ طارتشا ىذتتد رهاظ :ز|باذهو يرش رتل ةلادعلا اذكورمام

 اهضىلاسال رئاوتملا نال عجل اذهراصن | ىمالسالا طرتشالل للاب زعم حاضنالارون ىلع ن ردجيشلا
 ام ضرعت (ةقن) عطقلا مغ, .كلصف نه .لؤكلاع.جاريلف ىتامهةسف نعالضف نيلقانلارفكي

 ا( فدقق نيدو دحر يغرارحأ لودعن.:ًارعاو ل->ر وأ نالحر ةداهشالاه ف لق الو هل هال اهمقن

 اوأر مت نابعش لاك ايري هب رريغ ىلعنيرشعو ةيناءناضءر صم لهأ ماصاذا ( عر 9 هملالمضرمت

 | ىلعالجادحاواموهاوضق ناضمر لاله او ريلوأ هلاله دب ٌورنءناعشةدعاواك أاناكن الاوش لاله

 | نيمونأوضق ه. ؤرربغ ىلع ناسعثاولكاوناكناو نيثالعتاهلمل ورب مهنا قفتا هناريغ نأ. ءش نا صقن

 | يجر نياكمةرورمغلادا اوناكنايعش لالهاو ريال مهناف هدقامعمنابعش ناصقناقحالاطاتحا

 | ينهدحت و ىواسطلا رك ذامةمت ند : سلاف و عفترم ناكم ىلع ناك اذا انكوهلوق) غلا ءانخش

 | لحروأ نجر ددارمث لقي هنا ةقشح ىنأ نع ءنسحن|ىورو هلود) رد نيدلاريسهظ هراتخاو ةيضقالا

 ىأريلاهلوق) افلا قارلانوك,ناريتعب ىأ (اةلاريتعب هلوق) ردرحلا ىف ةباورلا هذهةجر (نأرماو
 ا (رطفلاكىحضالاو هلوق) عصالاهناهاوملا قو ردلا ىناكسهذملا ىل ا م (مامالا

 | هس نال توافتريغ نم هر ذام عبج قراطفلا لاله مك ىتالا هي تن" ',ىذلا+21ىذلاله كح ىأ

 أ ناشمرلالك هنارداونلا فة ف أ نعق هداو راار هاظوهو جاضالا مولا هعسوتلاب سانال هعفنم

 عاطم عج )0 ىدنجربلا نعىوج ا تقوروهظوهو هيد رم قاعتل

 0 نمريخأتلا نامل ىلوأ ن ناكل علطم هلوق ىلع مالا سسك دقوو رب واطلا عضوم ماللارمك
 |دنعاو دهمثولاكبحوم قد رطنو نزسمدنعتنا ذا *» (ىرخأة داب لهأ كلذ مزاب هلوق) م اهيالا
 ل ولات زري ناسان هدد انك هل ىكاقن ا ىلعمدأ» لك

 ! لهأ ناادهشولامأ هيادوش دوو هج ىخذاقلاءاضق نالامتد اوشن ىذش نا ىضاقلاا ذه :راحام داهم ا

 رطغلا حاس ال ةصجمءاجملاو ل لل كلإت ىف ل الحلارب ف نيث القل |موناذهو مويب كلبة لالغ ا وأر ذك دل ْ

 ك2 بيبا



 (نيكحسالنم ىلع)
 روس سوسو سس
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 لاله اماو رهمشا ادرمث هنال ( مادهلوت) طلعو هعتفاما وهو ةداسومشا| لو نمىف الاعتاملا| 1

 ركفربغنم ىلب زا مز هنو بوجولاهرهاظ_ (موصينا<اءىأ هلوق) ىيليز طاتحالإف رطفلا ]|
 أ هيلع هلوقل مامالا عمالار طقبال ةّدعلا لك اوف بودنم هنا عئادملانعربتلا فو عيملاودو فالخأا 2
 هلوقدر ل- 9 يي معو نوراعف# مول كرطذو نوءوصت موب ؟موصماللاوةالصلاا] :

 ىأراذااما هلوق درو ناضمر لاله رمل ناك اذا ىعرمشلا مودا اوه موصل! نا ىف فالسخال مث ىلوالابألا

 أ ىنمعىوغالا موصلا ىلع مامال از عىورملا موصلا لج نمثدللاىف'اك ياس! نذ.هلوقدرو رطغا الاله ظ
 نك ] ياي زد دنع دبع مود هنال ىلاسعت هن اى اهب بت تام وكاد كءأو برش. الو لك أب ايالهنا|
 | لوق هر عفدنأف كلذدك ود هدعبامو ىعرشااهيدار ءاهقفلا ناسا ىف قلطأ ثدح مولا نأ رهغلاف ل
 مرك ذامعرمشلا |١ موصل ةدارال كو اامدعناعدارأو ىبهتنابوغلاموص موصن رطغلا ىف هناهرمغو ثمللافأ|
 ىأر نمو نانعذ اق ىو ىو موصلا قيس عدت راطفالاذا طقفْى دق رطفأ ناف هلوق نم فتصل ٌ

 |ربخأ نار هذ ا!قوهلوقب سانلا وصب هقث نكن اق ضاقو لاو كانه سلو قاةسرلا ىف ناضمرلالدألا ظ

 رطفلا لاله ىف مهطارتشا اه ىفاب نالوا: لاق رك ىبتااو رطغ نأ. سأ:ال لالا هدو ةرينالدعأا
 1 رمل رهاظمار قب ىبتنا ناكمالادنءاذه نال لاو وأ ضاقدنع نوكتامتا ىهو داب ثلا طفلا |
 ةرهوجلاو ن اذهض اق ن را ل أدل عءائس !اننوكين نس قرغلا مدع ٠

 ا 1

 لوالايمتلاورفكيو ىختي. لمقو (طقف ىذق هلوق ) عاجايغف هيج والوهذا ىفاشلا فالعألا ش

 هدهو ةبمبش ثروأف طلغلا هممت وهو يرش لبادب هيداهشدر ىذاقلانال (ةرافكالبىأ هلوقأ | ]أ

 ارامذا ةرافكللا مدع يمعلاو اوفلتخا هتدامث اناا لمقر طفأولو تامشلاءئردنت ةرافكلا |
 هلع ةرافك الر طف أولو ىداقلا عمالارطغيملامو»نيثالل ناضمر لك ًاولوالالهال .الابن نوكي نا لمست |
 لب هلوق در -.ةرطفأولا-عزارت>اللال هلوق درو فنصملا لوب دمعت اناهعاو هدنعىلا ةقيقدلل |
 همراتق ( ىجفا ءالافال أود ( بتر اقكلا ناق هندايمش :تلقامدعب هريغوأ و هر اطذأولا ع زارت الل

 انركذامانلو هنقست لطاله ريغ ذو هقج ف نقيتم ناض مرا عاقولابرطغلا ناك اذاهدنع ةرافكلا |
 0 هبداصمثىضاقلاد ا ىفانقم ة:م نوكيالفالالهالالامت ٌقراا نوك لا ٠نءأإ
 ىلعاهبوجو مد علي لدي باغأ أهمف ةيوقعلا ىف :همنأرامتعا,تابوقعل انتقل اوراندل كل! هذه نال ةراغكلل | |

 هلوق)ر حبب لغأ هدا علاوة بوقعلاوةدانعلا ىتءمارف مها هزات ارافكلا ةبق ب فالك ءرطخلاو روذعملا ]|

 هعسفب هلع عمدت نا هلوةدا مثالربخ همالءاضق ساحتو ك البو در اهنةاالب د ىوعءدالب (هلعن لمثو |
 || رخىعدحاو هدأ مث ىل ,ةنو بهذملا ىلعال ما ةيرلا ةيفبك ندب ءاوسو ىل.ةباعر ىضاقلا نال ةيزازملا ناك
 تانقاذامثرددوشتواهالو «نذاالب بتاء يرختن |ةردخملاةيراحلا لعبوا ل بم ىلعولو ثا وددعلا

 ْ تش لا ةفد خهنع لّددو نوراعق» الما ىف“ !||لوةوهو مامالا نع نس ه2اىورربإو 2

 | د تلق عام« نءاىلاق طوسمملا فو مصأدمم لوقو ناسلاةياغىفو دحاولا لو بال ىضاققلا كت راطقلا
 || لودخدي مكحال هنال كاحلا ك2 نور طب ل,دحاولا :داهعشن نورا ةبالىلاق دجاولاةداوعشن نو رطفي فب ا
 نال داس افاموبنيئالث ىذمهدعب ناضمر خال. :اي كلا هيرورض ف موصلاب سانلارم أوناضمررهشأأ

 هنافىصلا لالهتسايةباقلا تدهشاذا اكدح اولادهم ا .ان نوكم ناالةداهمثلاهمل اىضفتامانهرا
 َ ..عمءاوملاتناكح نا لاقي ناهشالاو لن زلال اقلءتن 1ثرالاءاهدحو تدبمثوأو ت 'رالاتش

 ١ ىدخسلا٠ نءواورطفانإبرب تدن ولو هروهلن مدعل نورطفي ةمغتم تن اك ناو هطاغروهافل نورطقنالا

 ىلءهلجربتلا فر هطتسا يدها شن مايدلا ناك اذا عفر طغلا ىلع عاسج الا ةراكح نم جبارمسلا قاموألا

 امي قلعتام توه لا ىفاوعمش دحاولا لوةب ةتاضهرلا تأ دئاذاور طفلا ب_دذعةمغتمءاعملا تناك اذاام

 9 دي )ع ارطفأ ن اق هلوق) ردلاىف ِهلْمموَدْلَع ءامد لاب ناك اذابة ةسملادبق ثيحأ



 (نمعملا خف نمو الاءزجلا) م

 لب ضرفلاىوذبال ثء- كلا موهموص فال هعمل هع ىف كدلادنع صرفلا هءذب ىلص ىذلا

 رهظف موصلا فالضاهريغواهعس افرظابتقو نوكل ةمزالةالصلا ف نيدعتلاةيننا قرفلاولفتلا] ينجي (.
 .ىوجهريغعسالرابعمهناف موصلات قو فالذ نيدعتلا ىلع اهاون ناالااتقو ولو عدن ال تةواأ وري. د

 فياكح لاةفصتهرضح ىأ هماصورمشلادشهنال (هتزعناضمرنم موءلانارهظن ام هلوذ) ل نعى 7-0 11 نإ 26

 هوركموهو رش [بجاو نع ىو ناىفاثلاو هلوق) ىان زناظهنال (هضةيم رطفأ ناو هنو) .انخيشأل من > تاير انه هيز
 همالكى ةءفثملا ةهاركلا نانمءانمدق املءاشالا نع قدسام «بفانسالو ردلا ىفاك ام زن:ىا (اضدا 0 م 200

 هايشالاة راعي راشلا لعهضارتعاف ىومنادنسلا همهوتاك اقلطمالانش كلذىلاراشأ ةسعرتتلا ىه أل نإ * ا

 ىناشلا فال ناضمر نم مون ةدا زف صنلالاّنال (ةهاركلا ىف لؤالانودهلوق) طقاس هر تستاييار

 هنال(اعوطت نوكي ليقدقف هوق) ىباءزةبنلالصأدوسول (ةئزح ناضمرنمهنارهظن|مهوق) | : "الدو نهج تر
 نالت الاوهو (هاون ىذلا نع هأزح أل مقو هلوق) ىادز بجاولا نمل ماكل اه. ىدأتيالف هنع ىسغ 5 +

 مزال وهو ةوعدلا ةياحا كرنل->ال ىلا نالدنعلا موب فالخ ناضمر موصن مدقتلا وه هنع يي

 ناك اهوص قفاووأ نامعشرخآنمةئالث ماصنامتريغال ىهنلاةروصلانه ةهاركلاو وص كح
 ىجملارهاظ نءازارتحا لضفأ رطفلا ل_.ق دقت كلذ فال ناك ناو قاعنالاب لضفأ موصلاق هموصنب
 وهام حراشلا مالكى ىتأ سو عيجاريلف ىباب زلا همقعتو هباده ةشناعو ىلعءادتق ا لضفأ موصلا ليقو

 | مازتلالاهجو يل_عه.ف عرش هنالداسةالاءانوهدمنوكي و (عوطتلا ىوني ناثااثلاو هلوق) رانا
 هيلع لدي ةنادملا ب>ا ضوه ةهاركلاب لئاقلا ضعت ايدارملا لعل 6 رم ضعبلادنعو هلوق) ىلب و

 0 هكر ٠ ني

 معتم كن ادب كالي

 هلوق) هللصأال مساقلاابأ ىمعدقفكشلا مون ماصن «هلوق نمي ادىلابحاصاورامو ىب زلالوق 0
 وه هنال (هسفشبيتفال موص,نازاتماو هلوق) هلدداع قفار نأ ىأ (مركب ءادتبا ىفاشلالاقو | تان > "كرم. دكا
 الو ناضمر عوصهلاس رطذعالو عوطتلا يونينأب ةهاركلا ابق لسعخ ليال تر ةيذلاةيفدكفراعلا يي 0 ه4 نإ

 الع نم لكو ىضاقلاك صاوخملا نم نوكم نم لك ىفلاسدارأو عملا رش هيف نابينمامهنالرخآ ب جاو اري 00 0

 ىتيفملاب دارملا حفلا نع هلال درشلا ورب ونت ماوعلا نخالاو صاوخ ا نموهف كلا موب مودةنقك 2 01 0

 ديدرتلايأ ةينلاف عاصخالا نعدسفت طبض نم نكسه: نم وهو صاو نم ناكن ملكى ضاةلاد | تاؤيرر >9. ٠ + لهو
 |عاممتالا ىلع فوطعم حلا هط-المو هلوقو يبتنا ناضمر زم ادغ ناكن ا ضرفلا نعهنوك ةظحالموأ] هو 100 1 د

 (لاوزلاتةوىلارظتلا.ىا هلوق) ةمضلا قديد رثلالصصاك رثن ولطالا ةظ>الملا ذه هنا لصاح او تاور م 0

 ةماعلارعأ,و ىلن زلا فىذلا نكل حراشلا مالكلةن وا تم ىهول اوزئادعب مه رعت و زرالا وما 0 0

 ا رااقالا مهرمأ ن ارهاظلا سس ىضتقن اذهف راطفالابم_هرم أي مث ةمنلاتقو بهذي ناولا مولتلاب| ٠ ٠ كزع 1 0

 قو هلوق), ىلبز ىبلا باكترا ةمهتلامفن ( راطفالابمث هلوقإ) ىلد زلا هركذام ىلع لاوزلا لق نوك: ل
 ا ولاذكو رطفذالاو مئاصانأفءادغدجأ ل نااذه ىلعو هج زعلاىف مزحلا مدعل(امئاصن وكب الهحولا اذه 0 0 0

 أ ىلب زنيهوركمن رمأ نيد هددرتل (هوركماذهو هلوق) ىليز متادفالاو ر طقفاروك» دجأ ل نالاق 38 0 3 "7

 ناعشنم هنارهظ ناو هلوق) ةمنلالصأىف مزحتادوجول (هازجأ ناضمر مهنا رهظنامث هلوق)| ””<اروم/ عهبزر دانا
 اطقسم هعورشل اضقلاب (نوه دم ريغاعوطتنوكبو هلوق) رح هن مزحلامدعل (رثآب جاو نع هتزحال

 | فالذي هيف ةهاركالا + مفددرتملان:رمالادحأ ن اههجوواسم-زنت ىأ (اضياهوركماذهوهلوق) ىليز] 54 ناوي م” هايوو
 ند هوق) ىلزدحو نم هتءزعىف طاقسالا لوحدل (هيلعنومتم ريغ لفنلا نع :زاحدإ أوق) هليشام لاو م كغ 20

 ,ناضمر لاله ىأرول ةرهوجلا ام هغلا نمو ناضمرو رطفلا نيىوس (رطفلاوأ ناضمرلالهىأر | * - 06 0
 ؤ فال موصلانسانلا نابل نودع توت نمصتتناننراخان وهف ىفاقلاوأ هذحو مامالا عذار ل
 م جورلابسانلارمأي الو ىلصملا ىلا ج رخضالهناف ىضاسقلاوأ هدحو مامالاءاراذ لاو لاله اهو د

 ظ ماقل ىذاقلاٌّدر ىأ (هلوقدرو هلود) هلال نرشارس رطفأ نقيتنا موضع لاقوارهجالوارسالا

 مااملا



 6.2 (نيك< مالنم ىلع)

 ظ لاسقفركذامبعوتسا كلاسملا ى ووسام ]
 هجر ىنةعسسا مألدصق هر ثا ىلا مادصلا صرفو

 [يس | لكلا اذ ىلعدازر +« امو نب مدعو اعةعرأ

 معارومث ىوس الماكءاصام < ىلا لاقو متعب لك ْ
 قاندح هاوس صقانو * نا ارهش هيأ ىريسمالاو 1

 هءلعهلوقل(ماكت | موب ماس الو هلوق) ىل» ءرلا ىلع ىساماريشلا ىلع مشل نق ةهملا ةعاخ ةشاح نعانضت] :

 هلوقو ىنمعمدعل واكو أ لالدااورت ساومو دمع اولكتو لالماورت جسر متلاومدقتالمالعلا | 1

 ا انشالا نعيوحنادمسلا لقن نكسر ؟انجاو هموصن ىوناذا ةهاركلا هرهاظاموطتالا ||
 متل ىلا نقأ تاو لا 5 ىلعرت [ امج اووأ اعوام: ىوناذا الامو ركم كش ال ْ
 0 :مشراشأ تلق ةةسلاهو#ولادحأ ىنائلاهجولاو هور امجاو ىون اذا اعف ةهازكلاب]
 0 زنتهوركملا ىلع ىفاثلا هجولا ىفةهاركلا تامل نمىفأ سام مف قيفوتلا|
 | نافه ا ةسعردتلا ىلع ذشن.ح ةمغنملا ةهاركلا لح امشالا نعق.سامىانسالف ةها ركلا و لوالا نوداذهأ

 اقاطم كلا مون موص نع ىببتلل ضن هم د هد [لالشااو رت حرستا ااومدقتال مالسلا هءلعهلوق تاقأ

 ا هأدازك ناضمر مود ىلعدارءال ٍ-عوطتلارع_غهيدار 1اتلق لفنلا هش ولو

 1 لماش قلطملان الدرك. كش | مون ةم لا قلاا اذا هنال عوطتلا ىلع صني نادارملا(اعوطتالا هلوق) ىليزن|
 مالكن ا لعاو فاكلا نع ةملالينرعُ :لضفأ مولا ل. وو لضفأر طفلا لق موهلاب,درفأاذاو ريداسقلل

 هم .ةلفنتلاو هحرشوربونتلا ؤلاقاذ_ طوكر ذكس ل واقلطماعوط: ههوصدد ارك مدعدسفي فنصملا َ

 موب موب ناضءراو مدقتال ثيدحم لقأ الرثا 27 لا .عشرخ :[نهماصوأ هداتعب اموصقفاونابحأ

 موص مّدقَتلا نا ىفرهاظوهو ها هل لصأ ال مءانقل !اامأ ىدعدقف كس !| مون ماص نم ثددحامأونسووأ | ٠
 ناضمر نمهنا ىعمذقتلا كلذ نكي) ناواقتطم.دات» اموص قفاوبإ ثيحهنعاروتمنوكي نيمو وأ مون[ :

 سمنوكي نا دصق ىلع مّدَتلاخااو هدقتالمال_سلاهلع هلوقبدار ااودئاوقلا نعةيلاليثرثااىف نحل

 نع ماصاذاف عوطتلا تقو نأ.عشو هناوأو هئيحلسق هبوب نأ *كتلالعأ ئثلابمّدقتلانال ناضمرأ]ا ١

 ةهارك تن ذب اديس ولاقىهتنا هملعامّدقت اذه نوكمالف هناو أو هنامز لق ناضر موه تأركناعشا

 ناضمر مّدَقَنن ء ىلا :هحرمشو ريونتلا ند ىفسامنارهظف ىبتنا اعوطت كلا مون مود
 مالك نمديفت ساامزا لعب هنمواقلطم الن اضءر نمهنادصقب ناك اذاام ىلع و نعموبوأ موب موصل |

 هدارقت اب هماصءا اوسوال مأ داعب اموصقفاو هاوس أعلطم هركالاعوطت كشلا مون موصن ا نمفنصملا | ا

 | هءلعرامغال مسمر - افنيمون ناكنأبال مأادحاواموبهملا مذامن ا كحءاوسوءريدغميلا مضنأبالمأ | :
 | تامثآلاو ىتنلا نم ةلاردالا فرط همف ىوتسايؤلا (لهجتاو لعلا فرط هب ىوتْساامهلوق) |
 | ىداحماوأ نونالثلا عويلا هنا كلشلا عقوذ نا.ةيلالهوأ ( (مناناضمر لاله مغناداذو هلوق) ىوجأ ا

 رذامف كدا لوصحردح ىذتقي الاله م غنأب راشلا لوقو ةيابتلا نع ىوجنوالثلاو أ

 حرمش نع لل ةنو هداسممد :ااةريكشلالصكنا لفك ىدانجر ملأ ن نعىو# ا للندةفكل ذكسلو | 1

 رتسىأ ناضهز لاله مغنأب هلوق نهدارملاو ىبتنا تنك الو هب قران سانلا تدي ناك ثلاراتخاا ْ

 ملاذا لماشهنااطوطنالاكشلا مونماصبالو فنصملا لوق رهاظنا قب لوعفلل ءانلاءهرغوأ مخبأ ظ
 ىلءاماو ىرخأ دل ىقدب ٌورلا قةحتزاو# 42 علاطملا فالتشار اءتعا م دعب لوقلا ىلع لع « ءافلال نك

 هناىذتقي هلعلادوج ون حرا دلادسقتنا الو عما حرمت :نءعردالدأ ماص: الوكت سل 2

 01 اع ءانب خشم ن ههنا رهاظلاذاالصأ ماصب الاهمدعد دع

 | ةعجلا رهظنمب قرغلا نع ءارزولا ضعب لأ هنا عار داع رحت ىأ (هوركم وهو ناضءر موصى وتيإ

 ل 0

1 
4 
١ 
0 

72 

1 
00 

| 

 م” سسستسا

 ةمخلو

 .ىي

 هءرس كتوم 0ك



 يدلل نموا ا 3

 لدا سلا[. نما قا موعسلا تار ل تارافكلاو هداسفادعب لغنلاو نيعملارغلا رذنلاءاضقو ناضمر
 تارافكلايدارملاو ارذنلا نممدسفأ م* اضق ىأ نيعملاريغلا رذنلاءاضقو هلوقو ىوج ةعاملاو قام او

 امشدصلا» تراقكو ةعتملاموصورذعل قلح اوكو نيعلاوراهظلاوراطفالاو لتقلا ةرافك ع سلا
 1 الفا نيعتمريغنام :)او ةمذلا قت نا بوجولا نالراهنلا نمةمنب مصنالف (تيدتلابالا حدب و طوق

 1 00 83 ىقاموءادتبانيرعتلا نمدي نك

 | أ ةحنللاك ةنراقملاةمنلا نأ ,رلا فن احأو ةتدصريغ ىهور قل عواطا ةنراهملا ةينلابدزاوحلاروصقرمصح ا
 : 00 نارقلاة كا لدالا نال حرفلا ىلع لصالا ل + هملع مزال. ذارهنلا ىف هدعءيتسأو

 ش ةثيشللا,لطتالوا رب ظفاتناةنسسلاو ىدادحما لاق هموصن موص ىأ هدلقب , لعب نا طرمثلاو ةرورمذلل ا

 أ ةمح الملا موصلا ة.نووغارطفلا 0 ةينوارطقلا ىلعالبل مزعينأت اينعاعوجرلا لب ج:8 208 ا 1

 نكيرف ةريتعمربغانرادف لهجلا نالمدسفأوأ ةيضقيفالقنراصاراهنءاضقلا ىون ولو ظفلتالب اهدا سفتالو |[ ار: فلور رعي وشر . تدب إب
 0 كا دارت ناين فلا عار غلرطفلا حاصلا ة ينو هلوقو ربل نعرد زوناناكح 6 نإ 1

 أ هلعءاضقال ن انعش نمنان يتامدعب هنفرطق انقأ ذاق ناضمر ةششل تلا زوص نونطلاواهادعب هعاجوأ د
 | هنا عورعتلا دعب نيمت م مدلعهنا نظل عءاضقلا شمول ماصول هنالروصت همقونيمدتلا ن نعةملالم رمش كالو 57 0

 ا رثولا ف قساكرفزافالحخاندنعءاضقلا همزابالرطفأولو اعوطن هموص مث هملع نكي نا مع
 الغتراضاراهتءاضقلا ىوتول هنأ قمرعبالاب زعمردلان ِء قيساممم حو رشلابلفنلا زلو هلوق ىلع مالكلا م 0

 رابنلا نم هذي مص: لءاضقلا نع موصن | اغا اذهل ءو سنا | ىواتف ىقهماع ىزس هدسفأوأ همضقمف 8 1

 هلوق) قالطالا عج رترهظى ذلاو رمل فلات تفلا ىفاذك نو: اظاا فاكعو رثلابهم نايالق لع ملاذاامأ

 ألا داسفا: 3 ةالصلاك ةد>او هدامةرهشلاموصنال (ةدحاو ةبنب روعشلا عج موص صن كلاملاقو

 .[|| لكعوص نالرد مون لكمودل ةءد :!اانطرتشا اذهل هالصلا فالح موصلا ف لكل اداسق بحوت ال ضعبلا

 1 ره فاكتعا فالخ لدلل اوهو نيموت لكح نيهيف موصل مصب التقو لاختا هيدا ىلع ةدانع مون

 أ ةلوقل )ع هلالي ربناضمر تشو هلوق) راغلاو لبالا نب قرشالب هل تاقوالا لك ةححالصل

 5 ًاذهوايوبنيالث ناس عا واكأ أف 5ك لعلالغلا مغناق همم 5 رلاورطفأو هب ٌورلاو هوص السلا هملع

 1 | لاتامونيرشعوةعست نوك.داقرهش نال ابعت م نرشعلاو عساتلا فىالملاٍساتلا معو عاجالاب
 | ربرشعو هع# ”ىعب هملاثل !قهماسا نسفضوهيدي عباصأ ريشي اذكهواذكعو اذكه رهشلامالسأا هلع

 | ىابزبحاوااةماقال هيلط بدفاموب نيالث ىعب سلخ رغنءاذكهو اذكمواذكهر مثلالاقوامو

 [ًاوهالودع اواكناو نةقوملا لو“ , مزلمال ناضمر موصنأ ىلا ءاعأ حاهلاله ةيؤرب تا
 1 | همانال ريغ نم ناض هر ىلع بيرم لضفلاىدحاوامجم انو ل كيو صقتبورخحن بالا( م معلا

 1 قوفية دان زوم هرطفووروصدنع هيودنمو هر ةىأ هبج او بأول نه نين 00
 ١ هن :اهلمةذايز ةصقان ةمقملاوةدحاو ةن الا ناس هر هل ىل ك1 مال بلا هباعانأة كح اكو صقانلا

 (|بترتما لضغلا لاقيدق همام الرطن ريغ نهد اوقو ىنمتناءانمدق اعف لماك ال صقانلا هاو اسم ىلع مهسوفن

 نار ناورسصحملا عنج لاق» دقلوقأ هلع مس همانأ ىلع بترتملا لضفل اعوجمالا سدل ناضمز ىلع

 نملوخدلاو انا ست اوانا اهماص: ناب ونذلا ةرفغمى اكدمانأ حو ينع هر كت رجا نالت

 اماتوأ اضقانهتوكنم.هبف قرغالاذهو ناضمر ما الط ب 1 ةناورو ادع الذريغو هٌماصلدعملا نجلا باب

 صقاسال تشالامدسس لماكلا تش نا جاامالفر ارمأف هصوصا# مون لك ىلءبتركملا تاوثلااماو

 ارش مصر لاقدنأ نيرخآن اعف هل عقووانهرخ نال حذو اذكىربوشلاا نش لاقل ملا كح ناكو هلوقوا

 | لوَجَأ ىوتنا هظف- ىلعهداقعا همدس طاغانه هل عقو اه لاقو هننسق ىرذن اا هلع ىرو نتنسالا الماك |

 |! انش تار هل روان حال ايل جرس لةلاة هى 0 لمحل, طاءاتهامنا مزلالا
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 | ةقلطملا كاب مص موصلانادارلا سيلواضرفواالسفن هوك دينقتريغ نمموصلا قلطمةينةنلا
 سنج نست نمد الذاىلوأ ناكل قلطملاموصلا ىأ قلطملاةش لاقواف محملا ىفاذكةيناهنا ثيح نما

 ! لوقبىأبارسلا فاذك (حاتيون لوقينأب هلوق) لكلا نا نعىوج تادانعلا نين نمموصلا

 | نالدغموص ىوني نأ. هلوق. لا تبون لوق. نأ, هلوق لاديارهاظلان اكو هيلقي ىونامهباقناطمةناسلب

 ةفاضا نمنوك.نا ىلع دسقتلا نعةقلطملاةدنلاةينلا قلطءدارملا ناههم الكره اظو ةمنل ارظفلتلا ةمنسأ ٠

 اذكمريغب ىَدأ,نيعملا“لاسمالاب رمالان ا نظهنالرفكلا هءلعىتضف هر ىفامأ كشلامونىفتاكاذا|

 ناانلوةالصلا فاك ةدهعلانع ب رخمل هندعت نمّدبالف مواعم موضهيرومأملا نال (لفنلاة ني مصالا]

 هينلا قلطع باص, فنييعتلا ىلا باتحال نيعتملاو ضرفللا:بعتم ناكفرخ [موص هءف عرش ملناذمرآلا
 نيدعتلا ىلا جاتح ثدحرفاسمو ضد رمنمةينلا تعقواذاالا ليز فصولا ىف اطخلا عموءريغةش وألا
 نكلرحبرثك الا هبلءامىلع بجاووأ لفن نم ىوناع لب ناضدر نع عقبالفامهقحف هتيعت مدعلا|
 لجبلا نب اهراتبخاورخ آامجاو ىؤن رفاسم ىوس ن اضمر نع لكلا عوقو عحصلا ءاسشال الئاوأف ا

 هازفابجاو نع عقب لبرخآب جاو ةينب عصا النيعملا ردنلاو مصالاهنا ناهرملا نع ةيلالبنرمثلا فوأأا
 ميقملا يععلا نم ناضمر نع هعوقو نال صا+ او هحرشو ربونتدنعلاو عراشلا نييعت نيداقرف | ةلطم

 نءةداو رلاتفلتخ او امهدنعرف املاو ض  رملانماذكو همف فالخالا_هرخآت>اووأ لفنلاةش ولو

 ةناورمامالادنعواونانع عقررخ [ب جاو ةش هماصاذارفاملا|مأورخ  بجاو ةشهماماذا ضرما[

 | نعى أر سو ةملال نشد سفاق هبف عرش لفنءاضقل لما (حاةشالازص) قداموهلوق) ىليزةدحاوأ]

 | لعفوهو (تيستلانمهلوق) ىوج تقولانيعت مدعل (ةنيعمشالا هلوق) اضدأ هرجع رصتلاىوحلا |

 ْ ءاضق موصىأ لوق.ناماتلانانسلاو روص» ناببلا ادهن( ةرافكلاوءاضقلا موص ىأ هلوق) هنع

 صصص حمم نا مص هس ماحس 0 '

 ا ف
 بتال“ :

 قرأ 5 ىلاةراشالا.دصق حراشلافةنسة ناب ظفلتلا ناىدادحلانءقأسس لوقأو ىوج لولا, نوكتالةنلا| ٠

 | نمدرف نع ةرابعةينلا قلطم نال ضرفوأ بحاو اهدنقولا يقداصةننلا تاطغالاو فو صولا ةفصلا| ذ
 اايروصم (لفنلاة ذب هلوق) ىوجظفللا نييزتاءافلا (بسف هلوق) ىوجريدتف ةنلادارفاأ|

 اىللفنلاة منن أب رف كلفن عورذملان ادقتعاول هنا ىفاشلا لوقدر لاق ثدحهدرنام ةيابنلا فو لق 2010 ا ا
 رهاظف الفذ ضيرملاىوناذاامأر فكل غن عورشملا ن ادقتعاولهناهلوق لطم هدو ض ارعالا ققمقن 1 تغلإ]
 || ىزناهعوقو نس اىوروئّساو رلاعصأ هناةصالخلا فو ىدنهلاهلاقناضمر نعهعوقوةباورلا |

 وهو جبارسسلا فاق ىنامركل ا لضفلانياو ىراخبلا نيدلاريهظو ىجناولولاو نيدلار ف مامالا هراستخاوأ]
 | ىفاشلا لاقو هلوق) كلام ف الخ لب اقم وهف لعب مأناضمرنمءنالعىأ (اقاطمهلوق) ربت مصالا]

 | اض أ هنعةياورلاتفلتخا|ذكو لفنلا نمهايون اعوأ ناضهر نع عقب لهلفنلا ةشءاماصاذاامق مامالا |

 لف
 /ئ م-فلو

 كال

 : رمل م لإ
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 (نيعملا تف نم لوالاءزحم 0 21ج

 | ضعي فذح لق نمان هربت ف ذفركالاو لالا ع.برو ناضمرروش هيلا فاضملاو فاشملا
 ًأرهتنيثز جلا اورعاثيح هيلا فاضااو فاضملاىرم علا اذه لثءاورحأ مهنالهوزّوج مهناالاةم“ لا
 | لوالا ىلا هتفاضاو هتفص ل والاو نيونتلاب عسبر هّتشرف نبال قراشملا جريش قودعسلاو فاشكلا ع
 | فلا ف هحرو عما فاك ضورفلاىلاهممستب روذنملا مضن نارهظالا ( ضرفوهوهلوق) طاغ
 ًاراسفالا دنع هئاضق موصو هيف عورششلادعب عوطتلا موص بجاولا مق لعحناو هموز ىلععاجالل
 | ناضمر ىهو عداتتلاابف بحابتم ةعسرشم ةثالئاضرف همزاللا تاماصلان أ !فاكتعالا موصو
 أٌةسو نعملارغو نملارذنلاو ناضمر قراطفالاةرافكو راهظلا ةرافكو نيعل اهراغكو لتقلاةراغكو
 ًارذنلا عوصو دصلاءازج موصو فاحلا ةرافكموصو ةحتملا عوصو ناضمرءاضق ىهو عباتتلا | مف بحال

 مزتلا اذاام ىلع لمحت ن يعم اريغو هلوقو عئادسلا نعر<اروعش نموصال هللاو لاق نادنيعلا وصو قلطمل
 | موص لك لوةنفالوأ لامقتسالا همزاب له عم اتتلا هسف با عفامونرطفأ اذا ب هاونوأ هيف عساتتلا |

 ْ همزا» هلالخ فرطفلا اخت اذافاطرش مف عداتتلا نوكب موصلاوهو للعفلا لجال عسباتتلاب همفرعؤ»
 هال ىف رطفأواف عداتتلا طقس كلذ توفف تقول لجال عداتتلاب هسفرتؤي موصلكولابقتسالا
 ًأرذنلاهب ق4: وراطفالاو نمعلاوراهظلاو لتقلاةرافك موصك لوالاف تافام ىلع ىنسس لب لمقتسال
 ردلا فام لعب هسنمو عئادلا قاذكن يعمل ارذنلاو ناضمركى اثلاوءاونو أ هس.ف ع سات اركذاذا قلطملا

 مودرذنوو لبق: اموررطفافاعباتتم نيعمريغر مش موصرذن فاكتعالا ل.سةر ردلا فو ضومتلانم
 ءادانيعمناضمر موص نارك ذثدح موصلا بامر دصرردلا ىنامو نا لقتس الامور طفأو هنيعد رهش
 جوف ةمالعلا ب احأو هدعب وه هركذاكه ئاضق ىف نيدعتلا مدع باوصلان أ ندح يشل ههضعتءاضقو
 | ناك شالو هتقو ىهلوق هذع مصغب اك تقول بس نيدعتل اىفنملا نع ,ىناثلا نسعتلاب دارملا نا ىدنفأ
 اهجوت بحنيعتلا والا نييعتلاندارم او هئادأ فال تقولا بسحب انبعم سيل ناضمرءاضق
 | هلوق) ىبتناهاضقوأأءادأ ناك ءاوس بط اذم لكى ل_عنيعم ض رف ناضمر موصن ا بيزالو باطخلا
 | هل دعب لسق, بوجولا كح بهاوملا نع ةملالمنريشلا ىف نكلرردلا ىف هل م(بحاوو هو نيعملارذنلاو
 اةوهلاوهانههرابتلا ف صني دارملا ولت اؤو (حتارابخلا فصتيدارملاو هلوق) رهظالاوههتتضرغبلوقلا
 رابنلا فصنوهف لاوزلاامأو سءشلا نور غيار فلا عولط نم ىنسعأ ىوصلاراهنلا فصنابمالىربكلا
 ةنراقم مدل مصنال ىربكلا ةومضتلاد ب للاوزلا لءق ىرنولهناراتخاوابورخمملا سمذلا عواطرابتعا

 ىتح هلوأ نم حاص هنا ىونيرابنلا نم موصلا ىون ناو ىدادحل لاق مخمل اذكى وصلارابنلا ارثك الةينلا
 (ىيرشل ارابنلا فص هلوق) ىوج تا صريص .الرابنلا لأ ن مال ىو: نمح نم مئاص هنا لاوزلا لبق ىونول
 رودءامعرابغلاةالص مالسلا هما عهلوق هنمو سملا واط لوأ نمز ىلعةغللا ىف قلطد رابنلا نال هيد.ق

 ةرارالا ةملالمن مثلا فام ىلع هتراع صنواهقتفو هغلر فلا حولط نم هلأ ن ىلا ةياغ نعردعلا ىف نك
 ةحاحالف هيلعو لا ةغللاو هقفلا باصصأ لوةوهو سهلا بو رغىلا ىدالار عقلا عواط نمدتع ناز نع
 نذهملا حرش ىف ىوونلا لاقءامعرابنل اةالص مال |هباع هلوق نم رردل | نعى .سام مث ىعرشلا, دعا
 ىذلا ءزحلالاوزلا ل.ةاعدارأ (زاحلااوزلا ل قام ىلا ةءذب ناضمر ماصاذا هلوق) هل لصأال لطابنا

 ءزحلاللاوزلا لق مدارملا نان مدرك دام ىلا هجوال لوق أو ىوجر طن نءولختال هل: قتملاقالاول اوزلا براي
 دعب تعتوولا«قداط لاول !لبقام نال كلذ نود.ةلصاح هل قامزمب وهندب ةرباخملا نال هيراقب ىذلا
 | نكر موصلا ن الا بف ةينلاربخأ:زوحال تح ءالضلاو ىلاانمزا الو هلبة الرب اغموهو ىربكسلا دولا
 |لاقو هلوق) يلي ز هينالب نكرلا ضعن ىضع المك دقعل | ىلعةينلا مدقت نمّدبالف ناكرا اههود>او
 نملمامصال مالسلا هملع هلوقل لكلا ف تدبتلا طرتشم ثالام مامالاف (اضد.أ لفنلا فتي. دتلا طرتش كلام
 | تاذمالسلاه لع ىلع ل خدتلاف شاع دحت لفنلا هنم ىجفاشلا راو مزعيو ليللا نم مايصلا تيمي
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 1 (ئكج المطل

 1 قلع ظنا «ناهرتلا فار هوذا ل نشل نعاراغأ هناطدإلاو قلن ةئسلابتيل

 وهو |مزانو قد رعت ل! مانأودنعلاا هون ةسخحلا مادالا موصوه واسع رعتهوركمو طقأسهوركم تسلا اذ

 أ ىأ لا صولا موص ركب عن هقالطا ىلع سدل هنأ ى بس نكل كشلا مون عودهورككان هو ءاروئاهدارقأ ١

 ردغاعج مالكلاو ماعطلا نع كس عناب تهفلا مو صوركم ا ذكو ىناتسهقر اطفاالد ة:الئوأ نيمون موس
 وقتا كغ لمت ايتمةرتكك هس اعود رسالع ةاامون ما.داذاالا ناحرهملا مون موا مس زنتدو كما نمو ط

 فاصتالاونوركشت لهل هلو ريشأ كلذ ىلاو ةمنلاركشو نوقتت اعل ىلاعت هل اوعي هني ته اذملو

 ا رفكت ةفرغ مول موصؤ هثسر ذك وشاع موب موضنا ماو رون ةجرالريقغلا لاحت لعلاو 0 الملا هه

 0مل نبا د ودنمةفرعو مالسلا هل ىسول ب و نم هنا هتلكحو سفك
 هءاع هنأ سامع نبان عامه رع غو ناضشلا او رامكلذ تدسو لئاسعثلا ىلهر حنان ءات تيس

 منع موياذ هاولاق هنوموصت ىذا مولا اًذهاملاسقف هنومونصا دولا ىارد سلا لال مالسل

 هموقو نوءرف قرع أو مهو دع نو لسارم 1 دا ىتنو مالسلا هملعىنوم هنق هللا ى 2 أماص ةباورىف و

 مالسلاهبلعدماصف كنه ىسوعىلوأ اون نوفق ءالتلا هل لاعل همؤتفن دفا ركش سوم هماصق
 (امغان اك ناوهيف لاكشا الوعاروشاع موباما صدووملادوف ةئيدملامدق هنا ةباو رىفو هماصن رمأ

 امام ضدورملادحوفءاروشاع مونىل ماقافاهمدق هريدقت انذح مانا :١

 فدايصف ةسعثلانيذ سلا ناس هنومساواكدورملاكلوأ نا لق هناندل وأت نم وصأا

 فان الوكتل 0 ا ا هاط مث ةئيدملا مالسلا همملع همو د# مون معا !

 اوناك مام ماد.عوراقتءاو هل مهجاتعلا ن نءمزاب ,الذا ال. .عدوملاد دعتءار و شاع موبناك ىراخمأاريع .

 ادرع هنود ءاروشاع مول نونو رابح لجأ ناك لمرات وج ال هل ج نم هموص لد هيوموملا :

 همايصد رمأو هماص ة شي دملا مدقال تدير الو ةكب همودب ناكمالسلا هيلع هنا هيفدووأم لصاحب

 4 ءاامذب ن اهريعرش مزع ثاكرت ءأش نمو هماصءاش نذ هلام انأ نمءنا لاتودكرت ناضمر ضرفامل .

 تناكاش. رقناىذمرتلا دم ىسعىأ انذاسملا لوقدنع هلق لاقو لثاعثلاىلعر > نيا هلأق عس لا
 ل !هملعملاؤس ربما لكشتسا ن هم لعدره.فو ةنلهالا ىف هم 2

 مدقالفدارتجاوأ جو ههوصل السلا هيلع ن اكمنا ههجوو مهرم# ع جرب ف دكه نا مهةفاو مث هموم 2

 ىطر ةلال اق ضامع ىلءادار فزاملاك ىوونلاهلاق مهرامخادرءمالاضرأ هنومو دا دورملاددجو هس ١

 هسموص ناك نان, مبا دنق همم !ذ لك ىلعو مهتلمق لاسقتسابمهفلأتساكمهلافالتتسا نوك ناد لوح
 ' لهأ ل لاضامهم ف ناك ناا رب ا باَكلا ل هأ ةقفاوم سك تقوى كاذناكو كلذ

 ١ (عيودت) :ملا عساتلا وص ىلع مزعلااضإ 0 مالسالار تشاو ةكم تعقف ام نانو /
 ليفو هل ءولط لّوالهربعلا للف (قداصلا م |رمصلا - 00 ةلقوأ سلب لزتأولام ل_دق ىتءم 1

 ضي.ملانمارهاطهلوق) ىوح ا ص أىناثلاو جاردملا ف لاق هراشنتناو هن نا ا
 ةقداقالاو خولبلاامأو ةيانعلا بح اصن ءىوج ىل-ةلاالاوهعاطقنا امهتمةراهطلايدارملا (س

 مد“ اياد ويرص عصب لانغاو هانم هم هلع

 ا 5 مود ]| هه نم قسمه رف لاسمالا نأ (ةيئرش ىَدأَت هون ردها مدعلىام

 نارك اهناجتوكلا نءاسر رق“ اق نكدلدسل هلا نو دب بو>ولا دعت ريقف 1 نمداصتلا تر

 همهذم ناكر سلاوأ ىلاقو كام مامالا هذ ١ ةدحاو ةش ئَدأَس ناه.هذمااورفز كمدشالل ٠

 ىعاوأ نع - نمو ىملاموص ةهضاسال

 موص عصو هأوق) ىدادحلا نعىوجهريغو نا ءر و ةيئر ه.تلاو هريك ىف هنععجو هز هرعص ]ا
 تن ”نّملو ىلاعت هثام»أ نه هن تشو 4 5نونذلا قارتحال هن ىع ؟» قرتح | اذاضمر نم (ناضمر 8

 عوج وشأةث ل علا نا لاوقيطأ معا لعاو ناقنمرءابلاة,نايركذاو افلا

 ل 1

 ا ل ا ل حم

 نامل ل , 2 1 ١



 |فعضت هءنافج رغلاو نذالاو نال اونيعلا نم حراوملاعبم < ةقلعتا ا لوضغلا ىف متروس رسكو
 |تعاح سفنلا تعبسشاذاو ءاضعالا بج تعش سفنلا تعاجاذا لبق اذ هوا متاسوسحم ىف ارتكرح
 || هللعملوت ىهو (ةنلايءادتق اةاكزلادع موصل ارك ذ امنا هلوق) تفل نع ةيلالين مث اهلكءاضعالا

 [|ةاكرلادع موصلاركذئث ىالهربدةتردق لاوس نع باوجوهو ثن دحلا سجن ىلع مالسالا ىن:مالسلا ||
 أب يجاو ةيندنلالاعالا كرثموصلاذاةنديدد ا.ءامهتمالكنأ عمدجم لعفاكةالصلادعب هرك ذيلو
 أهدارفال ملا ىلع موصلا مدقامتاو موصلا اريمخأت مزاف ةريكى آى هالصلاب تنرتق | ةاكلا ناءاضدأ
 | موص ىلع نفل قول هب ربهظلا امل ىلوا ناكل ماصصلا لاقول ردها فللاقندسلاو لالا نما سدكربو
 ْ ديراهنا ههجو لعلو رهنلا فلل اق ماسصنم ةيدغف ىلاسعت هلوق ىفاك مام |ةثالنث همزل ماسص ل اقولو مون همزز
 |نارحلاىف مهونونيقس ةدهعلا نعاحورخرذنلا ىف مزلاذهلق مابا ةثالث حرمشلا ن اسسل ىف ماء_ص طفل
 ظ ةجرتلاماقمىلا ةسنلاب قرغلا ةعص ملت ىلع ةيولوالا ىف لوقاو ىبتناددعتلا ىلع ةلالداهةغيصلا
 |مالسالا ىنب مالسلا هلع هلوق ف ىلعن العاوردملا فاك ةمعجتا ىنعم لطف سنعلل لا نال ىوججرظت

 ىنب فيكن مالسالا ىف سخمالاقياسع باوجلا لنص اذوم و سن نم ىنب ىأ نم ىنععس ىلع
 عوملاو عوج ةرامع مالسالا ناب ىفامركجلا اوج ىلا ةجاحالو هلع ىنملاربغ ىندملاواهملع مالسالا

 ىلاعت هلود هنموكاسمالا قلطمىأ (كاسمالا ةغالا وهو هلوق) ىنالطسق هناكران مدحاو لك ||
 | ىوجلا هنع لةنام ىلعحاعصلا ىف اذك(ىاعلا نع ةكممىأ هلوق ]در اغاتمصى أ موص نجر ال تر ذنىفا
 مالكلا فو جاهقلا تت هلوقب ب_.االاوهو تاقريسلا نعةك-سم سرافنب |نعاضدأ ىوحلا لقنو
 مما لكالا نع كاسمالابرسفين اىوغللا ىنعملاببسنالا (لكألا كرتوههلوق) شومرمشنو فل
 |ةفثاح ىوادولامل حدف الوأ ناك الوك أم هنط»ئث ل اخد لك الابدارملاو ف لكمللالعف سيلك رتلااض, او
 أ حوا ةقيقح تارطفملا نعالا مالا هناي فرعد تا ىلوالا ناكمث نمو هفوج ىلاءاودللا لسوق ةمآوأ

 ٠) لا ويتم ودل راهلاوهو ومنع تقر قرخيزو عمل كسعهتاف اسنانك
 ليت هنالمأز-اهنع هلسقارهيش ماصق هنمعب ربمث موصرذنوافرذتلاروذنملا ف فلتخم هدسو كاسمالا ||

 هفلاور اهلعلاو لّقلاو ثنحلانمهملا ف اضن امهدس ةرافكلا موصيفو نيمعتلاوغلبو بدسل ادوجو دعد ||
 تهذناو لمع امانا فتارهشلا نم ءردوهش ناضمر سوءادالا بوجو بدسوه ءاضنعلا بدسو

 ناىلاهريغو ىسودلا بهذو ىلامللاو مامالا ىوتساىتح رهشلادوهش ىلطم تسلا اىلا ىدحخرسلا

 | ىطمو عصن نا لق نج ترهشلا نم هليل لأ قافا نعش رهظت فالخا ةرمثو ىلاملل نود مادال !بدسلا
 | ىنغلا حرمت ىفهحتتو مزال ريغ لوق ىلعوءاضقلا همّزلب ىمخرسلا لوق ىلعف قافأ ثنونحت وهوروذلا
 | قرفمك هقرفتمةدانع موصلان الهنا دآ ب وجول بدس مون لك مث هلك موصل يسروشلا دوو نا يسعاو

 | مالسالاو غولسلاو لقعلا هبوجو طرشو ل.ل اوهو مودال طص'ال ن امز لاتقل دشأ لب تاقوالا فتاولصلا ٍ

 أ طورثلا قدازين | ىجبذ و سافنلاو ضمحملا نعةراهطلاو همنلا هتدح طرمشو ةماقالاو ةحصلا هنادأ طرشوأ||
 |ءاضق همزا.اللع من اضمر ةءضرغب لع لو برحناراد ل سأول يح مالسالار اد نوكلاوأ ب وجول ارلعلا
 | مانالا عوصن الث حب همضو خف ىنامل قالاوامزالاموص ن اكن ا باول ىو بجاولا طوبقس هكحو ىضمام
 | تاحأور يلا نع ىوج طقف هل افالاو هنعامهتم نكي ناىناثلاقال اولاق.ناىلوالافهنف ناوثال ةمبخاا

 | بجاووضرف هماسقاو ةبوصغملا ضرال ل ةالصلاكتاوثلا لوصح ىنانيالفرو اح ىنعم ىهنلا نايرهنلا ف

 | ضيبلاا بنوك دور مت لكم ةئالث موصوهو بودنمو عساستلا عمءاروشاع موب موصوهو نونسوا
 | موصك هللعدعولاو هلط ةنسلابت ثم وص لكو هيلالبنريثرثع سماخ او رثع عدازاو زمثعكلاْلا ىهوأ

 | ناكالاو هفعضر ناكنا جاعللالا سخلاو نينئال وا درفنم ةعجنا مود ةماعلا دنع هنمو مالسل | هبلعدوأد
 |ادرفمةعمج اموصرمتلا قف ةماعلا د نعمركيال موصلارةعجلا مودارذا نا لصاحماو اضن | هقحىف ايودنمأأ ٠
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 56 (نعك سما نم ىلع)

 هلوق) موصلا ىف عورشلال قر رطفالو رطفلا ةق دصايال (هلقال هلوق) ةصالخلا نع ةيلالمتش | ظ

 هلود ) قدصتلا فالذي صو هم تقوىالاةدامعنو الف لو ةعمرخ لالا نارا (ةصالاك |

 لاق هرواةباحصأ لوقوهو رمعلارخآ [ىالا قيضتنالعسومابتقونا ىفنرهاظاذهو (هدعبعادالا

 لم ىف هللا نع مهونغا مالسلا هيلع هلوقرهاظلرب عقلا ىفدزاتحناو رطفلا موب د.ةملمقو ةماسعلا |
 ىأ ريخأتلا ةهاوكم دعب ةيريظلا فر صانه نمو بدنلا ىلع عئادملا ق رمالا لجن كل مدلاذهأ
 اهضاقريخأتلاب نوكحي هنا فرهظت اقيضموأ اعسومسوجؤلا نوك ىف فالخلا : نثر رهتاعرت
 دمعلا موب تصتخخا ةبرقاهنال (رطفلا موو ىطذع طقس هلوذ) زاحهئراو اهادافتامؤلو رداندموأ |

 ةاكلاكت قولا ىذع طقس الف ىنعملا ةلوقعمدد رق ىهانلقرحتلا مادا ىذع طقست ةم ةصخالاكه ضع طق 3 0

 جيرخاذا هناءاضقلا ثح نورانملا فو ىتلي زاب قدصتن لياضي أ ىضملاب طقسن :الاهتا لع ةصقالاف ها
 بحاصو ىتانزلا قافتان زود نيوجولا لكن ارهاظلاو ىبتنااهتهأ# قدصتم رغغلا مانا ىضعاقوأ

 (ةمتو وخ الاهحولار تح ذرالابحاسو نءوجولاد> اركذ ىلعممتقا ىن لا ناهتاغرانملا| |

 طاخلا نال هنعالابنءزاح هتعفدو ب و زلانذا اريغب |هتطنحي هتطنح هن رطف"ءاداناهجو راه 3 ةأرماتطللا ْ

 سكعل ولو ةبرمهل ب وزلازاحا نا ز وسيف عطقب الامهدنعو هحاص قح عاطقن كالبتسا مامالادنعأ]

 زاحة جوزلا نعىداواو هلوقوه رم ىذلاوامتزاحاالسب اسهتءوزاوج رمام ىضتق مورا رسبعلا ف لاق
 تعالو هنرحال هنذانوديهنعت دا نااهئادب. .ةبهمالك ق اسوا هذا نودي اهنء ىداىأ اناس ا

 عفدلا ىفالا فراصملاىفةاكئاكر طفلا هق دصو هل عقيم السلا هلع هنالامءاسب .رطقلا هق دص ىلع مامالا | ا

 هلع |ممقفن تناكناو زاحمد .عةجوز ىلا هراطف ةقدص عفدولو لاما كالباهطوقس مدعو ىيذملا| ْ ْ

 مزج هيو ىّتفملا ة نم هسكع اذكةءاج ىطعب دحاو نغسجواموال ىعئاهىلاو زوك ىذىلااهعقدو ||

 لقاوأ أريلا نم عاصف صن نم لقا نيكسم لك ىلءراهظلارافك قرفولو لاق هناقراهظلا ىف جاد لا[ َ
 0 مينا هيلعو هنزحالرثك أ ينيك بجاولاردقلا طعان ايرععُسلا نءحاصن : .

 ىلع رين عاصفصت قرش. نا هل ن افرطفلا 3 دص قال ريعشوأ رك نه اعاصوأر لان معاصأ ١

 لكل نوك.ف بجاولاردق ىلع صن اك ةرافكلا فهل صو هنمددعلان ا قرفلاو رثك اوأ نيدمكسمأ |
 ددعىأ ىلعردقلا رفا ولف هع تر تمار لعلاج فلا ة داس ان بجاولا نم هصخضامدخاو ١

 لوعملانوكيناىتش و انش لاق ىهتناءانغالا ققحتمل ادحاوانركسم ىنمعب نا لضفالا نكجلوءاشأ |
 0 محلا 2 رثك اوأ نهنيكسم ىلع قرفول هنأن ءالوأ انه ىلن لايك ناعدب زرتحا اذه ىلعأ

 تاذعو توملاتاركس نموا لاو حامفلاو حالغلاو موصلا لونق رطفلاةقدص ئاولاو ىنركلا نءارتأ|

 رهاظى ىصلان ع ى مج الو رمتنلا لام نم منسلا» هرطق هقدص ىطعب ناىدولل 00 ىتفملاةينمربقلا

 ناذعضاق يل م نافريغصلا لام نهريغصلا نع ىضنال بالا اذكوةياورلا]
 هيونأهمدخوةر عوةمصتاو رتوو محر ىز ةقفنو ةرطغلا ةعبس مالسإلا ٌباجاو (ةعاغإ عويبلا نم

 ةرهرجلا سيرا مجو زار ْ
21111011101 : 

 كك 0 0 0 11 11

 0 وملاك 1 * تاس هناستا هن تسرق هال 00

 هك ذام هقلاختو رد فصنو هن-س 0 ناهض فرشاة مكمل لانس ا

 ماا 4 ىي :انامعش :نمنيتلايضمدس ناكل تيس ناتسرزلا نفت ل



 (نيعملا نق نم لوالاءزحما) 4

 لكلا نمىجفاشلالاقو هلوق) هريغوربنلا نع قيسام فالخ ىلع مامالا بهذم عج رث هرهاظو
 هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر دهع ىلع حب راك ىر دخلا دمعس ىنأ لوقلرب نم عاص فصنْئ رحالو(عاص
 | نماعاصرك 3 هقرط ضعب فو بدب ز نماعاصوأ طقأ نم اعا هوأر يعش نم اعاصوأ ماعط نماعاص سو
 به ذموشو رب نم عاص فصنريدكو أر يغصدبعوارس لكن عاودأ هتيطخىف مالسلا هلع هلوقانلو قيقد
 نوعرت اوفاكمهنا لعلوم ى :ر دخلا ثن دحو اعاجأ ناك_ذ هفالخ مهنه دع نعو رب وةراكلار وهج
 امدريظتو ةح مزانالف م-مممكلذ فرع مالسلا هماعهنا ىل_عةلالد همف سدلو بوجولا ىف أنم الاكو ةدان زا

 ليز فاخن] تناك ءامسأ لوقو لسو هيلع هلل |ىل_ك هلا لوسر 3و2 ىل_ءاندالرأ تاهماعبدناكرباحملاف
 || ىابزهيلعمهرقأ هنأو مالسلاه لع ىنلال_عترشرلامةحنوكمال كلذلك اهاناك أواهانحذف
 لقت (لالرأةناموهوهلوق) هرقأو مال سلاهيلعهي ملعا ذاالاة حن وكمال اعلا لعف نا هداغمو
 نورششع هلوق) ثلثو حدق لبكلانعاصلا فصن نا ةمدقملا باص ىرفدلارع يذلا هنعش نع انش
 ا لاقو هلوق) فصنو مهارد ةسراتسالاو ةبانعلا قو فصنو قام ةعب نأ م اركي راتسألا (اراتسا
 + ف سوبانأن اىورو ناعيصلارغصأ انعاص مالسلا هيلع هلوقل ( ثاثثو لاطرأ ةسجن ىفاشلاو فسووأ
 لاق ن ممهتف هعاص هعمدحاو لك ةعاجءاحو ثلنو لاطرأ ةسجاولاقف عاصلا نع ةندملا لهأ أس ح
 وبأ عج رف مالسسلا هبلع هعاص هنا ىنأ ىنرمخخا لاق نم مهتمو ملسو هبل ءهقنا لصوىننلا عاصءنا أ ىفرمخ |
 لستغونناطردمأض وت مالسلاهملع ناك لاق هنا سذأ نع مأم الا بح اص ءاورام|لو همهذم نعفسوب

 ةحاموب موقتال فسوب وبأ مرمقل ن يذلا ةعاجلاو لاقام ىلعةلالد همف سدلداورامو لاطرأ ةيناسم عاصن
 لهأ عاصررحا 1 فسووبأ ااو مينا الخال لبقو مها نياووحم نعاولقن ماوه مسنوكل
 اراتسان ونال” هنالدادغب لهأ لطر دريك أودو ةئيدملا لهأ ىلارباثلثو لاطرأ ةسج مدح و ةئيدملا

 لطرثلثولاطراةسىدادغلاب لاطرا ةناممث تلاق اذافاراسانورشع. ىدادغءلالطرلاو
 فسوب ىنأ فالح ةلئسملا ف ركن رملادمم نال هشا اذهو كلذ لجال مهولا عقوف ءاوس امهدحت ىندملا
 وأ ىورا ف نزولا هريغ نم عاصوأربنهعاص فص ريتعب هيهذع فرعاوهوهركذأ مف ناكولو
 |نعمسرناىورو نز ولا راشعا ىلع عاج الاكل طر مهناف فالتالانال ةفش-ىلأ نعم سو
 1 |حادبشا اذهو هلوقو ىلبز لبكلل مساوهو عاصلاب تءاحراث الا نال ليكلاب ريتعي هنادمت

 أ | ١ك هلوقو لا ةععمم |قمهنم فالخلا توب يمت نم عسبانيلا نع ةملالءثرششلا فام هفلاخت | كن

 | لاقىاثلان عىواعطلا ىورو ربنلافاملرطت هبف ملا نيلوهحم مهنوكل ةحنامسجب موقتال مهمقل
 |ةسج هتدجوف ميسو هيلع هللا لص هللا ل اوس ,ر عا صاذه لاقواعاص هب ىن !نمىل ج رخاق هنيدملاتمدق

 |ىماملالاحرثمامالاوكلاموههل جرخنانا لوقي نارعنباتعممو ىواسطلاىأ لاقاثلو لاطرا

 | هسفنفنمناشلا اذهل هأ اراكض عن هيلعودس-> دقو ى ريْثَعلا ىلعنءنيدلا قت: يشللامهالك ثيدخحما

 | نقلل نيالا« ازا ةعبرأ موملا ابنه دوجوملا قيواهمدعا 1 هثازحا ارثك [قرسس نه هلأ سدقةوادعهزم

 ظ رطفلانال(لا سهلا بو رغدنع ىفاشلالاقو هلوق) انني ت ادام تالثث ندسلا عفرملاهلو |نمتيأر

 | نوثالث بجوالاو مورلاوهوداعال فلاذعراطفب قاعد لوقن نو بور_غلاءكلذو موصلا لاصفنا

 ْ 1 لوق ىنديعلا موب رذ عواطبو هلوق قىأ ا ىذاشلالاقو هلوق نمحراشلا رك ذام مث ىلد زةرطف

 نءرم ةباورارهاظو يمعلاوهو (اقاطمتقولا ىلع مدقول محو هلوق ) ىنيع ثلا لوقف نيتقولا ومو

 انجل هيلع ىو هنود سأر بوجولا بيد نال متل ةحبو ناكسدسلادوجو نال ةبجناوؤولاو ةباذملا
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 مادجا لم يت ىزتشل اك نارا نا ماو فا 1[قات طرت اتسم

 ةرهوجلا ىف كح هنا عم مامالا دنع هكلم ىف هلوخد مدعلف ىرتثملاامأو هكلم نعدجو راف عئابلا|
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| 
نكتم التم لع) ١

) 6 
1 

 8 1 ظ
 هلوقل ىناثل'رهاظلاو

 السلا هملع

 هدسنعن أف هلو

 سلا ةملع وع
00 

 ا (ضرف
 ةءد

 ا
3 

 امعاوضرف»

2 0 
3 

 ْن 0 ءااناكرل نا فال اذ 0

 ٠ |لوق 06
لأ نيب ةقر غلاب

 ه

 سس
 اولاو ضر

  0كجم / 0

 ل

0 

0 
 اصر

2 

4 

 ةودتلوي
 ل

 اءولطوهودو

 و
 تعتربل

صنلارادقلاكلام
ب تاكو ا

ر ملاع
 ا

 كو تالخلا ىلاهازعو

ركذاعالضافب
 دنا لع واوعلرم امىلع

 السالاطرمث (!سملو
 م

رم ىلإ
 ير ق

 قل
ا
ه
 

مقتل م
| 

اهلي
 

نا طرغش. الو
؟,ناودو ىنغر كب 

 
 م

لام نول ن
 ما مان ه

6 
7 00 

 كلهم

 ةاككمزا الث
3 

 ا
قاري

 

5-4 0 
000 

- 
 نو

 كيف
9 

اتو ليف
 تاصنلا اذه ن

 1 نان
3 

 تو
0 

0 
 ان

١ 
1 

ميل
 ك

 هند
 ا وو

حتام ىهو ةن 1 ناطقسيإ|
00 -؟ت

ةقفنو ةمحخال 
 املا 

اكل ا 7
 لل

 در

او مر
 اع

 ربو ْ
توج

 
 نمنع

لف لعفلا
 1 «ثدا

 طرتش مل
 ا لا

5 

حسو
او 3 

 | -ع
فالذم

اكوا 
 ١ ال 

اهؤأة عد رع
 ءاقل

اه 5
" 0

 

 ا
0 

فن نأ -
 رقااهق

 و
تمحو 7

 ةبا
وب وحول

 ااذك

0-0
 

 فق
درع5ه

 ااً

للاغا ب
 ا 

دمور ل
1 ه

 

الف
 ا 

).> 

دق ناو رقفل هلوفر رح
 كلا ىلعر

نعزمملابب
 ماا 

 ارو رعبا رع
 أ

 ؛

| 
د © لاقو 7

 بحتال
 و الهو د

0 االإ
 ةفلادر 

 ًًْم
0 0

0 هنزل 
 

6 

راض
فنكت 

 ة
سلا ىلع

ل (رمغ
 ا

2 
لان تبر

 سن
ل د 2

 الاىإ
1 

00
7 

 م
زاقالا ة

 ال س
1 

هو ةدا.ع ءابن
 ةءام

احرلل ةم
ال طقف ل

م 
 تقال 

1 00
 

 نود 00
 1 زري كلا

دامعاهمالت 9
عماهف نالو ءة

ئونالا ة فصن نتن ملا ىن
 0 | ة

ثاتاقسدلاو |[
 0 ةنال

صن ىذ هوق)
ا 00 ا

 0 دك
ا نءاوأ محن هن

 0 خل
 ان يبي

 هس

2 

 ب
 ١

5 

 الزنا
3 

8 

3 

اقدالراجوا ||
باب 0 ن

1 ىنغلا ىف ريّعم 
 ل ءاهغل فصو هيفريتعيالو 

ا ا جان
 

 داجالاو |
 داخما اذ 00

لعةدانز
 دحاولا ى

ىلعداز هو
 اولارادلا 

1/0 
0 

 ص
زامثدب

 ىلعدا
| 

ا
ر
 

دلان 1
+اتاو

 | 
دحاول

 أة
1 0

 
0 6 

ا ||
ي
ت
 

را
نسحن 

 
ىلعدار 5

ال 
 س

ننا
ف ع

 س

تول |
 

 هب اهب

 امو*

5 
-2 

الهو ف
 اان ل

ا ىف ريد
 و ىعل

امو ارقل
ا ىلعداز

 >اول
قوودحا و

 سقَحْلا 
 ىلإ

كلاوهوأ
 |م

لطاره و
ما قا

و انه
 ي

ال
 ل

1 
لموود

لذ لك 
 ءمك

 رع
 ين 0

علا نإ
 ىن

0 

اض أره
 1 نم

طأ| بد قى
 ا

 ريت
 اةهف

كوربت
2 تامر بت

 1 00
 

لف |
 تحا

5 | 
 قال

 الك
 الا

او ب
ىدال

!او 
 ١ 

كل
لاو 

ةعيش
 

ّ, 0 
2 

9 

اوهد ىنغلا اهل طرغ
 ل 

ساعف يراسل م
القن قأ

م| تاو 
لطمةريتع

 اق
 ىبأدنع

0 /ةرد ٠ 0
 كرو 

0
 

كره /
عول 

 ن
 عرش نع :

قع طنلا
 او

كولو ْ
0 أ نا

ا 
 م

00 
لض(يب

 

0 

< 
2 

 هل

 هلل

6 
 نا

نك ا د
لمدم 

ط اراش
مل

 0
 

: 0
 ن

نأننإر 7
 ة

دسلابو
 هيئا

4 

 عر
 ذا

17 
 ل /

 م

انور
 0-7

لوغتلانال 
0 :سرلفالعو 0 2 

رم 00 
 

0 

 ءلان ال هحامحار امالا (هئاثادأ
 دعاك ةملص

ان نوكتد ل
 "الف

: 

أا عام
بلة د

 ا
 نا

 / ىنت
: 

هسفن |[
 

 دخ اولا ع
:1 

 فلا

 هاو
يلصالا

 ة
 0 م

0 

 انايب (لا
 نان

 ازاهىو
3 

 ن

نس لل
 لا ت

ىل فو <
 ال 

هلعداز
 ا

7 

 د/ //

“2 هلعأ]
 أ 

ارهيق لصالاو
 

 غانم هلدحاو
الينر ريت

 ةيل

لكرعا 2
 مس 

اكشالو هسأر
 ءهن

ن: ىوج .هلظ
 0 5 حاصملا 

ونوك ن
أم ن

 ء
بعوأ

ريغصد 
يبكو أ

 :ر
ه وهنو

هيلع ل
 لحق 

 مك
 د

 ثمر
ابدس نوكبن ل

 لباع
اصوأرب نم عا

 31 «ءانعلا . ماع
/ 

 لا هلع تبحر
 00 | وقعت ل

2 
8 0

 
رمل

لاقةداورإ 
 :!|ىق

لقاوعتن
اراخدضم

0 ى
 

1000
 فأر ]/ 

اكناكب -ٍ
 ال

ىصولا هب
 ء

عقدو مع
افتناب :

 ء
اّتو هل

 ال
0 

 هد مقن

 ى

 لا

1 

: 

تلقا |
للا 

 0 يا
ا ىف قب

لا ىصؤل
0 درحم ا

اذ 0
ال ىصول

لا هنوع
ا ا

بسل
ونال 

تتشا
 ةق

0 
اا

 حب 

+ 
- 

1 

5 

3 

1 
 ا

ن ىلعأ
 :اد

عس 00
دم هءل

 ه ةق
الو هالو

 !لامتن
 فالخ َن /

اذادحلا
 

0 
0 

اةدخاو ىبت
 هر

ةالوورط
 صل

 دعى هن
 هلن 7

 ا
0 

حياةياود
 حالا ١ 1 : ند

 ذهورا
 دورولا رع

بوجولا ا
 2ك

5 

1 هو
 

9 
دحاو

 | ى

رتنال
 

 ىرت
.علا

 ال 3 
5-2 

 بالانودإ
لاةعبتلااب

 السا
نيولا» نسال

 سحلاهناور مم ا
1 

 ل 9

 و
3 

 ةىل

 6 من
 رع

3 14 

تأ
 

 و (
ام

لل
 

ارح 6
و الول

رطولا
مل ة

 1 
ا
 

الو
ا ه

 اهن
2 أ

27 
 3و

ا
 

لو 9
الادزعت و

ل فعن 
 ةلكم

 نلف دد
 مرن

ا 0 5
0 هب

 
3 

نوع <: البسنلات و.
ع ةلماك ةرطف ا

 ارقلا دم ار أَذْيِ

دحأ تانول
 امس !ده

ال فسوبى أ
 0 ننلا 

قانلان
 امهنم

 هن 4

شلاقو
باعدم

 اه

 مح

2 



 *ذ 00

 4 تطور 3 0
 - 3 4 و تمل

 كور 1 0 ل

1 50 - 
 كر 0 0 0 “ نم

0 / 5 

0 25 4 / 6 

 قد. 7

 ظ ] (ناءلا تف نم لولا زحلا) 0
 هللا جاتسام لاوس ةضغلا نمنيخلاو بهذلا ن٠ ةبقوالا ب>اصل زود ود وءاسكلاو ة.يالاؤسا ا

 نم ىلعو ةبقوأ كلع نم ىلع ىو رو امهردنيسمخ كل نم ىلءلاوسلا ةمرحربخلاىن ءاحو ةدام زلا نم
 ةئيرقب هملا اتحالاملاؤس ىل علوا لاؤسلا ةمرسريخملا ىقءاحو هلوقو ىلب زاسن طماصخت نوك, ظ
 هيلي مث لاؤلا ةمر هن قاعتنام هاندا تارم ثالث ىلع ىنغلا د امهمالك نمديفتسا (هدنت) هليقاما

 ةاكزابوحوه. قلعت .امهالعاو براقالاةتفنو هرطفلاو ةمعضالا و>وو ةاكزل اذخأ ةمرح هب قاعتبام

 ىلع هتناعال هلاحي لع ناهيطعمئابو ب فكما يمعلاك ةوقااوأ لعفلا» (هموبت وق هل ن مهلوق)
 ماعطلانء ناسنالان دب هيموق ام مضلا,توقلاو ةمأ ىلع هل مأءال لك الا نع رمغلا فو رد مرحما
 ةمرح نم ىنئاش و ةملال نريثا, لع قفتمري غبو سكس | ىلع لاؤسلاةمرح نا اعاو حاصلا نع ىوج
 ةاكرلاعفد (ةسقت) ملعلا باطوأ داهحلاب بسكلا ن ءلغتشا اذااميستكملارداقلا ىلع لاؤسلا
 ظ لدملا اهعقدولو روحالءاد /| نع منمنعال تملطولو ىل هو دو ب اصر دو ىنع رهماه>وز لعافوهّدحال

 طق ولو زاح ءارقفلااهموتناف هفك ىلع اهعضو ولو الال او مص هطعب ملول هل لمعب ثءع ناكن اه هّتفءلخن
 امارتشا ىنضتقي هفرعد ناك نا هلودو ه_دالخلا نع ردم اقلاملاو هفرغ ناك نا زاحريقف هعفرف لام

 ررعافءارقفلاا.مهتناف هلوق فاض !ءارقفلا ةؤرعم

 ا 4 ةلاةقدص تارا ب 2358050 :ٍ 1202 طفلا ةتدص ارا 10170
 لل 0

 هدبع لد ةياقولاكءاتل اهضعب ىناممىلواوهو باد. هلاك ن ومملا رثك [قءاتلا نودي رطقلإ ظفاعقواذك"

 ىه ىتلا ةرطفلان م هناكءاهقفلا هيلع ططصا ىمالسا ظفلرطغأنيبدتااىف لات ماوعلا ن< نمره ضعب
 ءاوقفال حالطصا ىهل. ةيرعمالو هيب رعالءدلوم ةلكءأف ارسكب رطفلا نعي ىهتناةقاملاو سوفنلا
 نهالا فرع ملديعلا مون يرخن كلذ راب ةعت هيب رعاهنا نم سوماقلا امو ةععرش ة قمح نوكتف

 ةيوغللا ةقيقحلا ةيعرشلاةقيقعلل طلخ هتماذهق هينيلهاجةغللا له أ ىلاب سنن فيكف عراشلا
 سأراا ةقدص ل قر ملوةيومنااهبداربوتلا همدعلا هو دصل اوىدنفاحوت طاغومو ءمالك قريثك اذهو

 نم ماصللةرهطرطقل !ةاكز ل سو هيلع هللا ىلص هلل ال وسر. ضرف سامع نيا ثد د ىن ءام اماسمتدعرمت
 ةفدص ىهفةالصلادعباهادأ نمو ةلوسقمةاكز ىسوفةالصلا رفاه ادأ نمزدك [-.لةممطو ثةرلاووغالا

 تيأرو رهن بجاولا طوةساهكحوةاكلا لبق ناضمرارمف ضرف ىنلا ةنسلا قاسوب رمأوتاقدصلا ن

 رأهناىدنفأ وفرك ذو ىنوتن اهداتق نع ىتاريطلاداور نامعشىف ةنسلا كلت ىف اهب رهأ هناانذمش طخ

 | ةيدلا فا ضرفةاك زلاو موصلا را ىنع ججلاوهو لاملا:اك رضرفت نال. نيمومديعلا لقا

 نونا عملا ىلع اكل ضارتفا ليقرطغلاةقدص رالاوم وصلا ضارتف ناالاةرسفا نمةينانلا
 |ةيشيلقلا ليوحتا ذكور عملا نمارمشرشع ةمنامم سأر ىل_عىأ رع ا نم ةيناثلا ةنسلا ف هلوقو
 ادرمشقنا# جمطاذاتىلاعت لاقمءاطوهف قاذو لك ًأاذاءاطلا مضي امجطرسكسلاب مطو ماعطلا متلاب مطلاو
 ةفاضا لبق نم هلوق) راتتم هلك أىأ همط لق نالفلاقي وهق ذر نم ىأ ىنمهناف همبط» 1نمولاقو
 ادفو(هدعب بتال ا عمدلوق) ةيلال نشر هظلا الصك هبدس ىلا قو مالسالا ةعب (هطرعشىلائثلا
 موصل اناطا.ترااهل نال فرممملا نءاهرشأ ااو ىدوحولا بدترتلل ارظن موصل ادعد طوس لاف اهركذ

 هين) رهن رفكبالاه دحام نا لع عاج الكر دق ىنعم هدف ضرفو (قباسلاثيدعلا بة هلوق) رنا

 رمعضلا نمالدب عاصف صن هأوق نوكبذءاحو ةئق وغلا ةانئاانأرقب بحتن اهرهاظ (ىفاشالانالخا

 أ ١



 هجوو مهر دوام دحاو ىلا عفدي ناء رك. ىأ هلوقوهو ىنالاىلا رشامحراشلا فق أسو جفلازع

 عمزاو لأ
 ه0 !

 ريستعب و هضير لهأ مث هنكس لهأ م هناربج مثهماحرا ىوذ م هلاوخامارقفلا هماسعا ثمهدالوأ مغ
 ناكمجرطبحلافو سأرلاناكم تفلا ف رو رطفلاةقدصف فلتخاو لاما ناكماكزلا ا

ناكمة صولا فول اقهسأرل عت مهسؤر ناداللعم ىدؤملا ناكم حججرتن مزح ردلا فو رهن هءلع سعت نع
 

 ىوج فنصملا مالكب هجزم ملي ىتح لاؤلاريكن:تاوصلا (لاؤسلا زوحالىأ هاوق) يصولا]]

 هيدغب ام هللا لوسر ااولاق مهجر جر ثكتسب احناق همنغب اممدنعو لأس نم مسو هءلعهتنا لص هلوقل كلذو |

لا لاؤس مرهتءاسشعل اوءادغلا ىلع ةردقلاةياغلا قو هيشعب وهيدخب ام لاق ْ
 اهعم دو« وءاشعلاوءادغ

 لل 0

 ل ءادالا لصفءادالان راق ىنغلا نال( رفزل افالحخ هلوق) فقولا باك ن ماشا ةمصولاك هركبالف هنا 1
 هك 0 دعراءنغرمصت امغناو ريقف نلِملاةلا وهو كتاب ممءاعاداك زا نالريقفلا قالرءا دالا ناانلو هلأ

 (لرع رو ةذار كم نور || هرك امماورينلا ىف هلوق لك شي اذه ىلعتلق ناف ىليز ةرورض كلمت نعىنخلاوخاتيف كلا ماسلا
 1 نعلين 01 هاو كلذكس ل تاق ىستنا هماعدعي لصعامنا كلذو ريقف كيلَعلاةلاح هال طقف ءادالل ىنعلاةنراتم عه

 001-03 8 7 "ل مقتس الُكيلهلا نع ىنغلاوخأت ناديا دحلا ىلع جارعملاو ةيارخلا قدم ضرتعااسع باو ى اهب راتبا 0

 ديف 1-0 1 0 لل || لعفلاعم ةعاطت_سالاك امه لب انعم ريخأتز وحال ةيقيقملاةلعلا > نأ نمانمهمله نمعصالا ىلعأ

 2 لإ : كلو, . | رطعلانوزا لقعلاوحاتلا ىلارطتلابفدوحولا قاهتراةنو لعقلا فدل اتت كلا را
 كو 7 كد نكات دهر || رك اساو هلوق بقع طقف هلوقرك ةرهنلا ةرايعف كوالا ناكو ةيلالبن مش وركي حرا نراقتتلا

 ةملر رز“ كلا( جور | رم لكيهبام ءاطعاوركي بامتلاءاطعا هركياكو (مهردوثام دحاوىلا عقدي نا هركب ىأ هلوقإ ّْ
 ناز 0 / 0 يي... (| كلذف قرفال هنا رهاظلاو اضأ هركمامه ندداطءاقام هرد نوعستو ةعبستوةئام هل ناكول تسل

 كذب. ةكمإب عدد 2 || نموأ دوقنلا نم هنوك نب الو كل ذكهاراسمن عابتاضو رعماط اول تحالوأ امان هنوكتعب باصتل
 كري "هين 4 1 | ترحل علما او هلوقق ىبتارماكةركا اصابت م ليالانم اسمر اهلا تاناودحنأأ
 ى رس 478 - نإ كمخأ ةدرح هيلع بترتر امه: صملا مالك ىفءانغالا,دارملا نا قرهاظالوأ امان هنوكنمب باصنلا كلذ 1

 00 رب >ا || مج ىأ (مويلا اذنهر ضقهلوق) ىلايزلاوةيادهلاوراشلا مالك ن مرهظب امفالخوهوة اكل
 : اي ةياقتللا عت حراشلامالك ىديبقتلا نم ىلوا قالطالاو همون توقءاداب ءانغالادارملاو ىوجعادالا

 * "| همالكىذنقاو بوثو نيدك هجاحو لامعن هريقف لكى لاحلا هضتةبامىلارطتس ناىجذ.هناام موملا
 قدصتي نا دارأن م مالسالارفن نع رعملا فو رهنةعاج ىلعهعبزوت نمىلوا دحاول ريثكللا نا
 عفدن الو ىرتنا قب رفتلا نمىلو اعمل انالةقدصل ارمأ رم هقدقف ١هقرفذ اسولف هم ىرتشاف مهردنإ]

 اهقاسف_س ضخ رومالا ىلاعم بحي هللان !مالسلا هل ءلاقىلو ا ناكسف ماركا لمعب ه.شاريثكلا|

 ةيلالينرعث ىدكاوالءلق ىطءاو ىلوت ىذلا تأر فا لحو زءهلوق قف لملقلا ءاطعا ىلع ىلاعت هللا مزدقو

 جاسم ةاحخدس دوصقملانال (جوحاو بيرق ريغل هلوق) باصنلا نودامريكجلا دارللاوأ]
 جيواحم هّنر ارو لح رلاهفدص ل.قنالدي ريهظلان ع ردلا فل. ةفدصلاو هل_علا نيب عمج بيرقلا ىو

 3 مع بلاط ناكوأ نيدسملل عفنالاو للصالاو عروالا ىلا لقنلاهركمألاذكومهتجاحد سيف موج ادسيىتح
 3 ءارقفلا هنومخاملا اهفرسص لضفالاو لولا مات لدق ةلعمتناكوأ مالسالارادىلابرحلارادنموأ|



 (نيعملا تت نم لوالا“زجتا) 01
 ممسساسأس

 0 ةر ىأ ضن لوق) كلذكرشعلا هيلع زم كح ل- هرظني هصئامزخ ؟عضوم فرك ذ ذو عضوم قىو<
 || لماتةمفو ةملالينرشلا ق لا قرن ظلا نعدرجا دعب داسرتجالا ير نظلا.ىرحتلارسف فرصه هنا
 ||| قدنا اعمدارتجالاو ىرحتلا نمر ةرباسغملا ىضتقي ركل ىفهمالكن اههجوو لمأتلا هجو نسولو ىن ا

 ليلو: بفرعردلا باس ماكس اهاضتقاىتلاةرباغملا 0 ممن قرفالهغالا

 :ءنطلاتلاغئىثلا باطافرعوفاغتبالاو تلطلا ةغلوهوذابتجا ىأرحت لاق ثمحربنلاق هرك ذام

 معلا 5 را ىوتس ناك كلا نظلاو كئلاربغىرمملا ىأوهو 0 ىلع فؤقولا مدع

 00 ىأرلاتلاغب امهدح أ رتىرعتلاو ليلدريغنم امهدحأحجرتنطلاو لهلاو
 1 وق) هالوموأ (ى عثاهو اهلوق) رح لعل [ةقم ,ةح بح وبأم ىلاهبلضوتت :ءالناك ناو للا فرطلا

 (قامهفلاتعو ةرهوج او رخل ا نع ل واس رو وظولاماىذىأ (رفاكوأ

 زاوحلا لعل دررفاكلا فنضملا قالطاو ىوحنا لاق ىنرح هنارهظاذا عفدلازاوج نم ىلشل | نيا حرش

 ىلقني هنال ىنعن هاد ًاامدرتس الو لكالا لاق (مص» الفسوبوأال اقو هلوق) رهن هتحوزوأ (هنباو أهلوق)

 أضف اذا[ كراصف نق رهظ مال ناتعنو نال انذكخش فرصم هناه_علودادرتسا مدل عو ىوجالفت

 هاورام امهلو هذال صن هلرهظ مث داهتجاب * قاتلا نقرأ اسد ناك هنا نمدت مث سون ىق ىلصوأ ءاع

 دوه ماى لحردن ءاهعضوف اهب قدمت ريناندجرخأ د يزن ىأ ناكل اقدنا ديزي نب نعم نع ىراخبلا

 لاقف مسوهلعههلا ىلصهللالوسر ىلا هداف تدرا انام هتلاو لاسقفاهبهّمتاف اهتلاوتتف

 تر ونام كإ هلوق ىفام ةلك انإو 0 ىل:ق نا نعمان تذخأْام كلو ديزنأب تيونامكلل

 اضيأهنف ادت ناكل ةداعالابهانرم ولو عطقلا نوددابتجالاب ءاشال انه ىلع فوقول ان الو ةماع
 عوفدلاناعاو ىلز ةقمشحا مرادك هنالاهبلدّتساىّتلا ءامشالا فالك هنف ةدئانالف
 ناسالاذهتناكحوال انعام هلاسنؤا مه زهملعناكوأ مهعبذص عني ارقفلاعماسلا-ناك اذاهنلا
 مهنا نابفءارقفالهي ىصوملا تل هلاعف دل ولا نال اكزلاردس ءقدعب لد ا ءرهظول ىتح ىرلا ة زنع

 ةقيقحل اا رمةريتعأف درعلا ق- ةيصولاو عسول ار مريس عاف ىلاعت هللا تح هاك لا نالاقاف: | نهد ءانغأ

 ريغلا قواها ارهظمم نغعلادهقنو ىرتشا اذافدوتةلرادءارش ىدولان اهساةولاق ةناردلانعرك

 أ ىاوالا ةرهاطلا ىناوالا تطاتخا اذااضءأ ىرحتلا» لم علازوص (هسشن) نعتيمنا نُملاعاضو

 ىرغلا زوح اذكو مهتيلد ىرحتالابوتساوأ ةسخلل ةيلغل اق رهاطلل ةلغلانوكامرش ةسملا
 ءاملاةساحت غ خارفلادعب ر عطظواف الوأ هره اطلل هيلغلا تن 0 ءاوساعلطه ةسملاناشأ اتافاتعا ذأ

 ا هير ارج نستدحاو قعالل >لاح زوحالف جورفلا فىرمتلااماو ةداعالا هم: "| تولاوأ
 انديش قرصع رقف لاد.ءارهاظأ اناك (ريقف هنا جعاذاالاهلوق) 0 ميلا ا تلا هرقل

 1 ري ةهجر.غىلا ىلصاذا أم ىلءاسامق امهدنعهيازحا مدع نظ نادال ميمعلا وه اذ هو

 دقو فيك ءهلرقلاريغملا ةالصلاءدم+تل ةيصعمةهجلا كتل ةالصلا نا جارلا ىلع قرفلاو ناصا ناو
 حف هراوص :رهظاذااطقسم لصف. _صاعهين روكم,ال ءاطعالا نفت هور هك اهلا ىشا|مامالا لاق
 مون نلخىل بلغ اذاني ىاجسالاحمصدقف عونماقلط اص مهب نوكيا «اطخالانوك لوقو

 ىلع باغ نطاكرلا عفدملارظذلا, ىناعنسال اهرك ذاملوقاو موضعي ىر هيلعو ىوجور من عفدلا هيلع
 قرغلاو ىايزلالوةكلذىلا ريش. ةسااكة اكز هنوكد مق .ال لاما عفدلر اهل ان هخفلا ءالكو ءانغهئاظ

 العباد ةيرةريقفلاريغملا لاملاعفدو ةعاط ب اةنتال ةيصعملاو ةيدصعمتل.قلاريغل ةالصلا نا
 هسمل ”اكموأ كزملا دع هل ىطعمان ا ياللا هلوق) ىبشتابحاولان ءنانو مص باصأ اذاك

 جورت مدعل كيلحلا !قةتنال هدلو ماوأ أري دمولو هدنعملا عقد اب هنا ن نه قيسا لءام ههجو( ال

 هتان ةياددلا قدم حرصاميملا ىرتالا كلل ملف اقحهفدل نال تاكملا انك دكني عوددلا



 1 ! (نيكح هال لع)

 ائاوردنعاحوج رم ماهالا نعىوراعفلاقال هنا ههجو رهن لَمْأت نم مامالا نع ةقياسلا داو رادعأ
 | سالادصلا ءازو تارافكلاوروذنلاك اهريغوةاكرلا نيب عنملاف قرفالو انش نعاظفلب هتعريعت هعنا
 ةاكزىف هد. نكح لغنلاكو زاوح قاكسلا قروك ذملاف.ماعفق ولااماو موملا هفرصص زوحيف 0 ظ
 عاجالاةبارتلا ف لقنو ةمجاو ةقدصاسمنال مهلا فرصلا زوحال مهعس مل نافمهاسساذاامةيئاخنأ ا

 | ناكشالذاةلذانلا ىرحم فذولا ءارحا لاو فلا فلاق ىنغال زوجي اذكر ىلاق مهل لفنلا زاوج ا
 ١ ًارظانلا ىل عاهعفدر وحو طاغلا أ ثنم ناكو بحاو فا اهقراال هنال قولا, هقدصتب عربتم فقاوأأ| 1

 ا جلي لاق ورظانلا لعمهاولا طرشل ع انشا بوجوهنارمالاةباغل» كلاما ىلع ةبجاو رصت /كاذيوأ

 قاوااومو ع 0 هلا مكرمو ضع لاو علقتاو هبجاولانيب قرفألا| 1 1

 5 قدبال تلق نافاجاو ف قولا ناكرادلاهذ- هه 5 000 هال لا فاقداال

 | تدب نمادحعمم فق نا 1 كعمناوهتلقوهنأو تحاوهسنح ن م ا

 | فلام ىجان ا مالك هيرعشأام نالفايناثاماو نم املا ىلعف و لاما تيب فنكيلنا او نيملا لامأ
 | ىواعطلا لاق سنخما سجن نممهعنملاننامز ىف ةمجاولا مهئاطعا زاودةمدع وبأ ىورو ةياهتلا نع راملا
 ١ بحاو فاقياال خف لا هلوق ىنعمنأب ىوجلاهمقعتو رهن مزملاقالطا ةياورئارهاظ ناالاذعأته '

 | دحالا مهزوح لهرذهلارامجاو فقولا ناكاذاام قبب اقلطمامجاو نوكمال فقولاناالعتلا باحابقأا
 ْ ئذلا زا ديال مالسلاو: الصلا هلع هجار ادزأ نا ىلع ءاهقفلا قفتا (هن) ىو همش فقه

 | انللخالدعغل ]1 اتلاف هكا رع قفل فو لاقمم لاطب نبان ء ىوج ةقدصلاميلعتمرعأ ظ

 ناندعىلا اهمملع عملا م السلاو ةالصلا هيلع تبسن (هسيفت) نءلعأهع رحت ىلع لدياذهفرلاق ةقدصلا|

 نبدرم نب بالاك ن بىدق نبفانمددعنب 00 تالطاادنعنبهلناد_عنيد ىقوةرو 59

 : نا «نماعلا ,ةكرد نة عزننب ةناك نب ىرضن نب كلامنيرهف بلاغ ىْولْر بيكا

 ىأوذب مهو ماه ىنب ضعن نالك ذلامهصخ (لا ىلعل ! مهو هلوق) ناندعت دن لازال ذم
 :ذملاهلعينلم.رمنلاهوقتسا ار وهةماز ةقدصلا همر نال مهلا اكرلا عفد زو ب |

 ةماركلا ىدكس الف ىدنلا ىذا وبأو مهدالو اىلاكلذ ىرسمث مالسالاو هيلهاجلا ف مالسلالا
 ىنالن اكو السله اءىنلام_عوهو بلاط نأ نبىلعل ناوخا ( ليقعو رفعجو هلوق) ىدنفأ حنا

 كين تب ةمامأف مهمأو ىلعو رةعحو رك نزو ىلع لق ءقعو تعي :لوتاك بلاط دالوةعرأ بلاطأ

 ا (بلطملا د .ءن.تراحو هلوت) ىدنفاحون نءانمش مثاهنا ا

 عفدتالىأ هلوق) هيلالثرسث مجتابرق ىلا عفدلا زاوج مدع ولوالاندبقم (موملاومو هلوق) مالا

 ل>رالاقف ةقدصلا ىلع مو زم “نم الحرث عد مالسلاهءلعهناىورألل مثاهىب قةعمملا| '

 ىلصوتلا لوسر لأسا ىت>لاقف اهتمكددصب اعك ىن.عا سو هيلع هنا لص هللا لوسر ىلوم عفارفألا
 ىليزمهسفن |نمموقلاىلومناوانل لال ةقدصلان امالسلا هم عل اقف هلأ_ذ قلطناف سو هيلعدللا|

 ارفاك ناكاذا ململاىلوءناو مهلخفكب سل هناىرتال اهوجولا عبج نمالابتمجوةقدصلا لح فىأأ
 ةقدصلا مهل ل ءادنالارثاس له (ةهمت ةفعاضااهنمذ_ؤتال ىلْعَتلا ومودي حلا هنمذخؤت | '

 لبقو هيراقا ىلعاهع رت: مال_ىلا هيلع هن ضف هللار علان مهئابرقال لحت تناك اغاو لدتال لاق نم مهنمأ

 مرحو ثيدحلا ىف هلوقل لوال ا .داقعا ىجش , ىذلاو مالسلا هملعهل ةمسصوص# هذهوم ملح تناك

 اوهءداقعا ىتش ' ىذلالوقأو ىوجو ره كلذ نع نوهزتمءاينألاناكلشالو سانلاخاوأ ع

 ارطفلاةقدصن رمالاو وصلا ضارتفناالاةر علا نمةمناشلا ةنسلا ف تضرف موصلاك خانات

 اعيش (محتارح 0 انحش جيمجلا ىلع رات ؤ
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 (نيعملا تف نملوالاءزجتا) 1
 تت آذآ 2

 تكاسلاراتخاوالوأ هلوق فراستالاب دل قدريبعت نا لءاومهندب هم فالحخالام دك رمش نه
 تكاسلل سلفامهدنعاما مامالا ههذ.ه ىلع ىنمتياملا هنمذت تكاسلاراتخاوايناث هلوقوءاعستسالا
 كائهلوق) ىلاعتهللاءاثنا قيس اكراسنلا عم نيمختلاوأر اسعالا عمةياعسلااما نيرمأ دحأ الا
 نمس هلناكول بح ناك باصنىأ لمشف هقلطأ ةملال نمش ةملصالا هتجاح نع غراف (باصن
 اهتمق غلبت لاذااملعش هقالطاب وهو رهنو رحةقدصلا هللحتال ةسءاسلا معلا نم نوعب رأوألبالا
 فالدن رك ريغ نم بتك ةدعىن اولا ة مق راشعا ىلع صن هنأ نسح ريشا همقعت نكمل مهردىثام
 م-هردىتثام نم لقأ اهتعذ ىلءالا نم سهل ناك اذا ىفانمغرملا لاق اذ و هآشالاك اهريغو ةيناهولاك

 مأهسنج نم ىااداصن غاد ناك ىلامىأ نمدقتلا باصن ريعان ا رهظاذهبو هبلعبحتو هاك لاهل لحت

 لاقرهنلاو رعلا نع ق مسام ٌرقأ خملا فرب وذتلا فنصم ناواهمذفاتئعةلّءملانالصاحملاو غل
 . 0. ء- 0 ا 8 2 1 هر | | كلنال
 مز>وررحو هءناهولاقام<.لالبثرشلا دععان لاه-رشو ةمناهولا نام فءضروطظ, هيو ردل ىق ى/

 ىهيمزحام اقلطمهلوق نمدارملا نوكين ال ه< (حلا ىنغىلا عفديالىأهلوق) مهورعبلا فامنأب
 نوك.نال ق<و دقنلاناصنهدمق خلتام صوصخخال هقلطم باصنلاهدارملا نا نم رهغلاو رعلا

 هاكرلاعفدزوح ىفاشلالاقو هلوق) ةازغلا ىنغلةاكزلا عفدزوحيىجفاشلا لاو هلوق َدلباَعِع قالطالا
 ةقدصلالحتال مالسلاوةالصلا هملعهلوقل ءىبلا نمذخأب لو ناوددلا ىفئشهل نك,ملاذا (ةازغلا ىنغملا
 راحهإل جرو هلام ةقدصلا ىرتشا لحجر و مراغلاو ارباع لماعلاو هلا ل سس ىزاغلا هسؤالا ىنغل

 لحتالماللاوةالصلا هلع هلوقو ذاعمُمي د نمان ورامانلو ىتغالاهادهاقهملعقدصت نيكسم
 عاج الاب لوم ثيدحلاو نديلاةودتد ىنغلا بعلو وهف مص ْنشلو صن ل هاورامو قدا

 ىلعءانلجاذه ىلع هلجاذاف ءىئلا نمذح أ, لو ناودلا فئثهل نوكج,النأب دست: هنف سدل هنأق

 ىلعايثاغءالومناكوأ هالوملانعف سلانمزوأ اريدمرلو (ىغدعىأ هلوق) ىليزانلقام
 ريقفلادع فالخردزوعف طعن ودملاز وذأملاو بتاكملاالاال اول كلا اعودو عاملانال بهذملا

 ىلعالواهلابعف ىثناوأ ناك ارك ذ (هلفطملاالو هلوق) زاح ريف كولمىلاعفد ىتفملاة ينم ىف لاق
 رهن عناملاءافتنال اتيمدوباناكولو ةمذقلا ناك همل |عفدلا زوي ةينغلا لفطو هانغناينغدعي هنالعصالا
 ردقي و جوزلاراسب ةينغدعتالا_ممال اهلا عفدلا زوحت ىنغلاةأرمااذكو هما ىنغبا.نغدعب ال هنال ىنعب
 رهاظزاوجلالك الانعةملالنرشلا ن ن كحل فال رك ذرسغ نم ىلد زةرسوم ريصتال ةقفنلا
 || لعةقفنلا بج وتستاعةنؤملا ةمفكمابنال زوحال هنا فسو: ىنا نع ءالمالا ب اكصا ىو رو ةياورلا
 تناكولاممعو ىننالاو رك ذلا مف هقلطا (هملااكرلا عفدزوحا رب .ةفاريبكن اكول هنالهلوق) ىنغلا
 نع ةسلالبنرشلاقو ىبتنا راوجا عصالاو فالخ وزلاتاذ هتنبىقو رهثلا ف لاق ىنغجوزتاذ

 مهضعد لاقو اهجو زواهنأ تغب ةينغدعتالاهئالزوح مهضعب لاق ةريبكللا ىنغلا تندم عف دةرهوجا
 هلوقإ) قيساك ةقفنلان ع اه.سة كمل ثمح(نالا ىلع هتقفن ناكن او هلوق ) ىسهتن ا عصالا وهو زوحال
 انهش صاصتخالا ىلع لهأ بصنب ةقدصلا ان لحتال تدب لهأ نه ىراضمل ا ريخم (  مشاه ىن» ىلا الو
 ناالاهراغ بخ ىلادالوا نمملساز م هيف لختدمفوورصان مل ناوهٌؤاب رقادارملان اق رهاظ همالكو

 ىنب ةيارقال مالسلاوةالصلا هبلعملوق ىنعا صنل نال عونلا اذه نمددالواو بل ىناارخا ىلع رثكألا
 بلطملا نبل ل تاك هدالوا نم لسأ ناةاكز لا لحتف هتبارق لطبا يرق الا :ملعرث [هناف بخ ىلانعبو
 بلطملاو مشاه دالواةعب رأ ةنرت فانم د.عوهو مالسلاو ةالصلا هلع ىنلل ثلاهلادجلان الا ذهو

 مهريغعفدنم قرفال هناد.فب هقالطاو مئاه لسن نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف سعت دعو لفونو

 ىعئافاو ىننعلا لوقو مامالا نعةياور ودواضعن مهضعبل مهعفد ىناثلا زوجواضعب موضعل مهعفدو مه

 هلج عمت الو وحال هياوص فو ىنالافال- شح ىأ د تعدلدم ىعتاه ىلا هتاكز عفدي ناهلزو<

 دع



 كي

 8 5 (نكخ._.ءالنمىلع)

 الل قو عم : لق ه”راووهو هخاىلاهناكز عفداذا ضد ر 1| ىقفلتخاو رح فب هيو لحال امهدنعوأ ١

 رهاظو +.نقاهراتعاردرلا هثروال لفو هو هنال تملا ب رقملا عفدلا ىدولل سل لاب صرأ نك

 صوصحخ تسملاسيرقىلاعف ةدلا ىصوال سل هلوق ق سير قلاندار 1انا ارهالظوربثلوالا كبش ؛ مهمالاك || ١
 كسلا انفمقور باف امض (لغس ناو هلوق) اتلطم مهر ةلاال هيصوهنانليلعتلا ل لديك راولا | ا 0 1

 لادتالان منيج و زلانيداملر < نال ”وانئانن . :دتعموأو (هتحوزوهلوق ( ىوج لصولل ناو اهقفبأ[

 منغاو ىليز عورفلاو لوصالا نيب لاصتالاك ”هداع عافتنالا ف كارتشالادوجول عفانلا فا

 ىفو ةسملا تقو ةمملا ىفعوجرلاقوءاضقلاتقو لئقو ءادالا تقورت : الل امهدحأ ةداهشىف ةجوزلا

 الاقو هلوق) رهن ننةرط طلاالك ةقرمدلا ىف ر يتعب ورارقالا تقو ضرا اى افرارقالا قو توملاتقو ةيصواا |

 كناهّتلالوسراب تلاقدوعسم نب هن أدب ارياف زيد يلب زىفاشلالاق هنو م 11 ارماعفدت | | ظ

 وح امنع داو ووهدوعسمنا 9 ءزق هب قدصت أن اتدرأف لح ىدن -ناكدقو ةقدصلاب 8

 رعت هنا

 ىنالو مهيلع تق دصن نم قتحأ كدلوو كجوزدوعسنءاقدص مالسلا هبلعلاقف مهلعتقدص" نم

 هادو و ىلاعت لاق: داعرت الا لاما مهتمدحاو لكى ءتس اهو اموغب لاضنالا نم انركذ ام ةفعقلا
 هيلع هلوقل عوطتلاةقدص ناك بن : زثيدحو مالسلا هيلع ىذلاجو ,زةصدخت لاعىأ ىنغأف ال الئاع
 0 ىلا ف بتال ىفاشلا دنعاذكو دلولا ىلا هةرضز ومال حا راو وح ا كفلوو كل 1
 ديعلا ىقفامأ (حلا همتاكمو هدمعو هلوق) ى اد زاعوطت تناك اهنا دف لكلا, تددصن ى هو هلك بحال ١

 قاع ملسعاو ىلي زك اقلاع فا أح هسا ىقهلنالذ تتاكحلا ىامأو كيلقلا مدعلفرب نس دملاو
 هدتاكموهريدم ىأ كزملا كواممو هلوقن هر ردلا ا لافالخرباغما فاطع لق نمدسعلا ىلع بتاكملا

 ةملالينرشل |ىفلاقاذ و ماعلا ىلع صاخما ف طع لسن م كلولجلا ىلع بتاكملا فطعناهئاضتقال ماا

 ناىتعلاب فاحلا تاق هلاقال فلاخم ةعب : رمثلاردصو اش املاك ناك بتاكل الماش كولمملا هلعدأ
 زنكلا فلاقدلا ارباغم ناك امو لاقى مناد, كلام هنالاقلط مالوام سدل هنال تتاكملا لوانتيالكوامملا|
 ةغينح ىأدنءاذهو ضعملا ق عملا اهعفدز وصال ىأ(ضعبلا قتءموهلوق) ىرتنا همتاكمو هدعوأ
 ذا اخ لك !|كلام قع نا هتروصو هلك ّءعهضعب قةعاذأ | ههدنعو هدنع تتاكملاك هال
 ديعلا نعاسنجأ ناكوانيعضتلا اراتعااذاامأ هلاتاكم نو ل اسلا همست نق هك , رمش هقتع وأ
 هنا نوح ال مريسغل ننال هلوق قرعغلاىدارملاو ليز ريشغلا بتاككهنال هيلاةاك زلاعفدءلزاح
 نوبدمرسوا هلكر هنالاقلطم ( عملا قنعمولاعفدنالاتو هلوق) ةيلالمن مث ة بجوز وادالوةئارق 5 هنو

 هتصحامهدحأ قدءأ:نينثانب ناك اذا نودمرحو | هضءد قمءأف دح اول هلكن اك اذا هاكرح ىأردلا فاك
 تفتاكك هنال عفدلا قتعملل» ءاغتسالا كاسلازاتخناورسغموهو هصتامهدنلا األ
 نالالف داو ناك نافاسنجأ كيرشا اناكاذااذ_هو هتاككمنال عفدلا تكاسلل سدلو ةكررش

 تكاسلإف هنمضت تكا سلارات اوال قتلا تاكو هننال مف دلاكزئاحربغداولا بتاكل

 قاتعانيبريخمنامغل انهقا ل ةمتاكم هزالو ءاعسسا رات اذ عقدلا تمل سلو ىنجأ هنالدرعلل عفدلا

 ليلعتلا نم ركذاملءادب مامالادسنعءىأ :ملا عفدلا تك اسال سلوالوأ هلوقو و رح ءاعسشسالاوأ قامل ظ
 قالتخالا ىلع ىنشس :هنلاعفدلا زاوج ىف فالتخالا نال وهدم هنالزوصغ امهدمع ماو هيتاكمشتأ

 هلوقاذكو ىلا ادام هولوالاب مامالا لاق نونذملا رحماوأ ىتاكملاةلزنمبوه له ضعسلا ىتعمن أف |
 زوعفامهدتعاما هنث اككنوكمو ءاعس سار اخ ا اذا هنا ىلع ءانب مامالا دنع ىأ عفدلا قدعلل سدلو اوثآ أ أ

 زاوج ىف قرفالهنا ل صختف قالطالا نم هنعءانمدقامردلا ىف راشأ اذه ىلاو نود مل اّرمماةلزنءهنالأ ا
 دعلا ءاعستسا تكحاسلا راتخااقاطمتكاسلاو دعما نم .ا.هدنع'ضعبلا قتعمملا علو أ
 ايدنجأ ناكو قتعملانيهذت اتق ذاتك اال ةسنلارعفدلا زاوجنااضنا لصختو قتعملانيمذتوأ| 1

 2 يس حج تس
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 (نمءاا مف نملوألاءزحتا) 24

 رم ممم يمس هيما يسب يم ذا م ممم 2< بجببجعع

 أ ةسنحلا لا نال ناكفنص ىأ نءادحاواصة+ثولو (فنصملاوأ هلوق) ىليز زخعاذا بتاكملاو ىنغتسا
 | ىلاعت هللانال (حلازو<ال ىفاشلا ل اقو هلو3) ردةحاراالاكلت فرمصلا نوكناطرتشو ةبعجلا لطمت
 | هرتثم مه كوامكلذ نا ىلع دف كي رشتلاواوب مهند كرمشأو كيلا مالء مييلا تاقدصلا عج فاضأ
 | ناو ىلاعت هلوقانلو ةئالث سنج لكح نم نوكمن ا ىذتق ات ةالث هلقأو عملا طقلب مهرك ذدقو مهنا
 | نارك ذاع تاوجلاو ىه امد تاودصلااودمت نا ىلاعت هلو دعب ؟لريوهفءارقفلا | هونؤتو اهوفذت
 |تاقدصلاة ف اعاذكو كلذ ةنقاعى ا انزواًو دع مهل نوكمل نوعرف ل [هةتلا ىلا« لاق ةبقااعلل مالا
 نالوابيف ءارقفلا ةكراشل ةرامتالهل ةيراحأل نا هلزاحا ل كيلغلل تناكولذا مهكلم اهناال ءارقفلل
 امام ظفلي مهرك ذدقو هلوقو كلقلا ىوعد عمدالف هللا لينس فو هلوتوهو مالهم سبل مهضعد
 ًاطارتشاو لدسلا نياكدرفملا ظفلي ركذ مجضعب نالو سنحلا هيدارب ماللاو فلالاب ىلا عا نال ميقتس ال
 او مجالي هيفروك ذملاواءج نوك نال ماعلا ىنوه طرت لو هملع صوصنملا فالح هيف عما
 أ ؟وحرذطو نيدلا ىف كواتاقيل نيذلا نع هللاك اهنءالىلاعت هلوقل (حلارفز لاقو هلوق) ىلليزفلخ

 أ ىلاعت هلوقل نمأتسملاو ىرحلا فالك مالسالاب د.ةريغنمءارةفلا تاقدصلاااهناىلاعت هلوقو مراد زم
 الف دحاورمخذاءم ثيدح لبق نافذاعم ثيدح نماني ورامانلو نيدلا ىف مولتتاق نيذلا نع هللا كا أمامنا
 أ اوعج او نيدلا ىف وات قنيذلا نع هننا كاهن انا ىلاعت هلوةب صوصخع صنلا | 15 حسن هبال همددا زازوحت

 هصصختزاغ هتجوزو هعورفو ىزملا لوصااذكو هارقفلا موعنماوجرن بر حلا للهأءارقف نا ىلع
 لاقو هلوق) ىبليز هلع صيصختلاز اف. روبشمذاعم ثيدح نارك ذديزانأ نا عم ساسقلاو دحاولارمخت
 انركذاسانلو ىف رح اكر اصف هملاةاكرلا فرص روحالاذ لو ذاعمثيدح نمانيورامل (زوحال ىفاشلا

 هلوق) ىليزصنلانجراخ ىرحلاو ىذال اكرلا فرصزاوهاناةلذاعم ثيد> الواو لملدلا نمرفزل
 الود لا ىذلا ىظعي ال هنا فسو نأ نو لاق ث يح ىمدقلا ىواحن |ىن هر ( سو: ىأ نعةباورودو
 رشعل اهملعدرب تلق ناف لوالا جرت ىجاد زلارهاظو هاى ةةلاوهو تارافكلا ماعطالور اغلا ةقدص

 نمأ سلا وردلا ىفاك اض أ هعفد هلزوحال جارخملا اذكوةاكز لاراقطمرهتلا ىف هلءج تلق هعفد زوال هناف
 هعبتو هل حوطتل ازاوحج ىعلب زلا نع حرشلا ىف مز هنان مربغلا فامورحيهيلاامةقدص عفدزوحال قرحلاك
 حالصاو رطانقلاءانب اذكو كلما مدعل (ملا دهس ءانبو هإوق) هبف هل دو>و الد اوهس هنارهاظن اردلا ف
 قانسالةةاعلل هب الاف ماللامهلعجو ر ردهمف كءلّءالام لكوداهجلاو جاو راهنالا ىركحو تاقرطلا
 ةيقاعالاهلعف ميتنعت مدعلالف هل.قامأ مرملا فرصلادعب مكمل توس' ىلع دب اهنال كنلعلا طارتشا

 كيلقلا ةيلهأ لاوزاهجوالاوهو توما لبق ءرحأب ولو (تبملانيدىأ هلوق) مم فرصلا لبق امهملارظلا
 نا هلل هوءاشالاء ذه لعفب هرعأ مري ةفلا ىلع قدصتي نادل. اوزودت هرمأ ب نمد ىذقولو هنو
 :اكحنزا ىف نكرلانال ( عب نق ءارشالو هلوق )رهن هرألو كلذهل ناك لقا ةعص ىضتقمءرمأ فلانع
 الو نيلبسلءالولاو باقرلا ىو ىلاعت هلوقل ةيقرل اهتم دعب لاق ثدح(كل املافالخ هلوق) دجوب لو كاَتلا
 | ىلعىنلدل اقف سو هيلع هننا ىلص ىنللاىلءاحالجر ناانلو مهرده.لع مادامدمعهنال تاكللاهعفدزو<
 ادحاواسلواهللا لو سراب لاقف ةمقرلا كفو ةمسنلا قدءأ لاقفرانلا نعىندعاس وةنحتا ىلا نر قب لع
 كف ىفنوناعب ىأ نومتاكملا ساقرلامدارملاو|هنٌءىف نععت نا ةمقرلا كذواهةتعبد ردت اةعشلا ه0 لاف
 | تاذ نم ناك اذاال انز نم هنباواهاغن ىذلاد دلو وأو ( هع :رفو هلوذ ) ىلب زءااعلاروهج لوقوشو مهباقر

 ْ سجن فالخيتارافكلاو رذنلاو رطغلا ةقدصك" ةحاو ةقدص لك هاكزلا لدمو هحرشور بونت جبو را
 وهرقتفاولاذ ىو رقفلاالا همف طرتش ال هنالءارةفاوناكن ادعو رفو هلوصا ىلا هعفدز وك ثدح زاكزا

 | هبجاو هتقفن تناك ناو ز وح هرراقأ نم هم أو فل اهعفدولو ةاكرلاكر ش ءلاو ىجلن زمذخ أ: نا هلزاح
 | مامالادنعزاحااصن خام رسوملااهبو ز ىلدرهماناو هتخالاهعةدولف ةقفنلا نعاهستحل ثدح هيلع

 امهدنع و5



 .: (نيكسالءلع)
 900 لسا يشي 52552552525252 755511

١ 
١ 

 مدع _ضفالاوزاحةّدملال.ق هقزر ىذاقلاوا بو-ولا لبق هتااعذحأ ةيزازبلا ةوءريغو جاردملانعأ

 هنارهاطلاو هتلاعل هتدقو هدي لالا كلدولامرأ لو ىسهتنا ةّدملا ىلا شعبال نالاقحاللمحتلا |
 همايق مدعدنع هيلع عوجرلا مدع ىلوالايد.غيق اق هلام ناىلاءاادرتس الهلوق ةورهت هنمدرتسالا

 هتاكرب مامالا ىلا ناس ءاحول يح لعل اقعوهامئاوتاكز سدله ذخر امنال (اينغناكئاو هلوقال|

 ةقدصلابو ىنغلل تزاحت>ةرحالاءاهش اسفنال(ىهئاهريغهلوق) ىلح هلع مدعاائشابنم ىحتسإإل

 ةياونلا ىفو ةماركلا قاقق اى هنازاوم مدعل ىنغلا نود عاملا ىنهيشلا اذهريتعاو ىمناهلل تعنف
 ارق نم فلازم كو القز رانمهل ىرحأف ةقدصلا ىلع ىهثا لا لممتسإ

 لحالماوقل مرتلا ةداركارملا اذنك ا ارم الوب كاتم ودعا او هتيلو ةصد.ةءاذهو رعلا لاق

 رهت هيلع لوع. نا ىجش ىذلاوهو هضراعب ايعداه نوكمآل هنانم ىعاسا طن ارمثيف رمام نكل كلذ
 قرتةسملاريعذلا اذكو ل ماعلابا,ماعل دولا هلال ىلع دوعن حلا ةزحال رام اس1 نال هلوق ىنر يذلا

 هلوق

 ىاسلاالرشاعلا طئارمثرمىذلا نأ, ىوجلا هبقعت لا ىعاسلا طئارشف هلوقو ىعتاسولل تعش
 نهلا رّدقمريغ (ملاهلاعو هعسام هاوق) رشاعلاو عاسلا ل هشت (حنامامالا هرصن صو هوهلوقإ

 ه!ىئيفاشلاريدقت ىلا ىغاايرّذ ةمريغهلوقب راشأو رردف هنلا ىلع دارس الداكن ا هتبافكت قرغ سان

 ىهنومشعستب نإ هلزو الف طسولاءا هعياسعف ريتعي و صنلا فترك دةينامم نماث لماعلا نال مل
 ودو (بتكملاناعب ىأ هلوق) رجلا رعةمئالمنرعش فارسا هنوكل مارح نال سلملاو برمشملاولك أل

 ةملالعن هلاقوربتاضأ ىغلا بتكممعف هقلطاولعلا لهأرثك أدسنع ناقرلا قو ىلا عت هلوق 1 0

 رهاظف ىعئاسلابتكمىملا عفدلازاوج مدعامأو نغبتكم ىلاعفدت !ثدلا وأ رك ذو يهلاوه

 لهوريم ايدل ىداد# ادسقتل اقالخ ريبكسلاو ريغصلا بتاكملانيب قرفالا ذو هيلع قافتالا مهمالاك

 ىنغتسا ريقفك [ نغولو الوم لحزعول.ةوقرهاط لوقأو رون هرأ هجولا كلذريغىلا فرص بناكتلل
 ةيشاح نعردجلا ىف تدأر مث هجولا كل ذر يخي لا هفرمص بتاكل نوكمالز لاى ق هنا هلام لصو لوس نبأ
 ' فرصب امتاوموملا عفديام نوكلعال مال قمملا ماللا نعةرمخالا هع رالا ف ل دعاس | هنأ فاثكلا

 | قرهاظوهو كءلق هلا عفدلا نال بتاك لا ىلا ةاكْزلا مفدزاحاغاو عئادملا قو موه قلعتن اصمىفل .
 ا قو ههنا كلت ريغىلا فرصلا| ذه ىلع م له نكاىلوالا قد رطلابةعد رالاتةرف بتاكل عقب كلملا نا

 .ادنلم ىهتنا مهقح ىف ةقرقحلاب ةنتحلم ةبمشلاو هجو نمىلولل عقب كمملا نال ىعشت اه بتاكل زوصال طبخت

 تناكملا نا ىلع هو نمىلولل عقب ثامملا نال هلوقب ل الدتسال ارا! بحا مدارم ىدنفا حوت ةمالعلالاق
 نوبدال عفدلاهيريهظلا نءردلا قو مراغالريسفت (نوبدملاو هلوق) ةهحلا كلت ريغىلا فرع هل ٍ
 ياصت دنع دلو هذخأ ىلع ردقءالسانلا ىلع نيدهل نممراغلايدارب نازوكو ها ريقفلل هتمىلو
 نعالضاةاباصن كلع ملاذا هلوة) رهن نيدلا بر ىلعو نوبدملا ىلءقل هد لمعف مرغلا نال نءاصغلا ىف مآ
 مالسالا شد قوعللا نعزمم ىذلا ىأ (ةازغلا نععطقنملا ىأ هلوق ) ىوج اي عئاه نام لو ىنعي (هني
 0 ريهظأ اى هءلعرصتق اورعلا ةءاطىل فو دعدنع جالا عطقنمو رهظالاوهو فس وو ىلا دع اذه

 هلوقو رج روذنلاو فاقوالاك ادوو ةصولا قرهطظت فالخلا ةدئاتو نرقلا عيمج عئادبلا فو فو

 ةدان زل (ىلوأو خرا قاةعتسالاوهنال هلوق) هللا ل.س ىفو ىلاعت هلوذ نمدارملارسف ىأ عادلا ىنهرسف)
 ىوج جا | عطقن لعمل صيصختلل 3 (ميدوتلل ةفاضالاو هلوق ) ىليز حاط الاورةفل اردو ها

 وه(لدسلا ناو هلوق )ةازغلاريغعطقنم نءزارتحال ا مدعىلا مذوتلا ةفاضالا لع راشأ انذعشلاقو 1
 نءعىوج لءدسلا نبا ىم-:ارفاسم ناكن ءلكو ب رطلا ليدسل او سالم ىفدال ةبزا ع+ ةفاضاور فاسأل |
 هلولو دحاحو ارمسعموأ بثاغ ىلعوأ الجو مهام ن كولام هذمو (خلا هنطو فلام هل ناك صوهولوة) ىفاكلا |

 اذاريةفلاكمدب فل ضفام قدمت نا همزابالةرهنردق نا ضرقةتس نادل ينوالاورد عصالا ف ةشيأ]
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 (نيدملا غنم لوالازحلا) 5

 العش ل سعو رلعو لمن نيستكسلا ملوق ىلسق نم نوكمذ دحاو لك ال عوج اوه رخل نافملا نيكسملاو ريقفلا مه فرا ملا رردلا هوت فال عج ايدر غلا نعراسبخالا مزانالاو عوماال ءاشالا ذه ظ د أريحا نال ىوجرابخالا ىفءاقباس ف طعلا لع وه نري هيلع. فطع دوه( ريقفلا هلوق)
 اهتمطقسدقو فانصأ ة نام هذهف ب الانيكاسملاوءارقفال تاقدصلا | ا ىلاسعت هلوق هدف لصالاو
 مكمحلا:ابتنا ل بة نموهو عاجالا دعنا هيلعو مونعىنغأو مالسالازعأ ىلاعت هللان الم مولق ةفلْوملا
 زازع اان ةلءلاوه مهل عفدلاا هيئاغلا هلعلا ىهةلعلاب دارملاو ليز مالسل ا هيلع دعب مسالذاهتلعءابتنالا
 منع ىنغأو مالسالازعأ هللا نال هلعوه ىذلا عفدلا ىنءزازعال وهو ممل ابترب ىهتناف هداوسحلا
 58 ازعالا ناكمنالمسنال السنا هل عهنمز ىف ناك |اربرق:ن الامه عفدلا مدع هباسغل اى لاق اذهنعو
 أد درو مهئاسنغا نماهزخذاعل مالسلا هءلع هلوق مسانلا نوكمن انوحو ىدذفأ حون همدعىفن الاوهو
 مالا هيلع ناك ف :صةنالئافانصأ اوناك ةفلْؤملاو ره مالسلا هيلع هنمرمال ارغآناك اذهو ممارقف ىف
 ىلعارب رقت كلذ. مهدي زيف فعض مهمال سا ئواولبس أ فنصو مهرمث عفدأ مهيطعت فئصواومسل مهفلأتيأ
 'ةرانو نانلابةرانو ناسللابةراتداهملانأل هللا ةلك العال مالسلا هيلع هنماد اهح ناك كلذ لكمالسالا
 | سادرع نيس اسعو ةندمعو عرتالاو ناوغصو ناسفسانأ ىطعأ ىتحاريثك مويطع» ناكف ناسحالاب
 | لازاغ ىلا سانلاض ةرأوهو ىناطعأ امىناطعأ دقل ةمما نب ناوفص ل اقو لدالا نمةنام مهنءدحاو لك
 كة نواتشيفالاو هيلع مسن ناف نع ىنغأو مالسالازعأ ىلاعت هللا نا لاقو باكل قزهر معاق اهبامهل | نكفاضرأ نابلطب س احن عرقالاو ةنددعءاج ركب ا مادأ فم ىلاس انلا بحاراص تح ىنيط»»
 عاجالادقعن اف عفامهيلعر كس لوءاث ناوهلاقف ود مأةفلخلا تنأالاقو رككىالاصتاففيسلا
 معلا فرمعلا ىلع صناذا عرمتلا ب صن ىذلا نال ارافكلل ةقدصلا فرصزو< فيكل اقبال ىاز
 زوو حراشلارك ذا ل اوسلاهل لحال ىأ (لأس الىذلاهلوق) غل !نعر#ت عورشاوهناك |
 | نم مزل.ال هنالذخالل بطب ال ارعملا ىف نكل ىبهتنا ةيانعلا ىفاك ا ستكم احح ناكرتوهيلا عقدلا
 ا كله نماهذخأز وع هناهبحرصملا نال يحصريغوهو ىبتنا اريقف ىنغلا نظك فال زاوج عفدلاز او
 ظ هلوق) رلا نع ةملال مرش شدءنمدادسهل ناذخالا مدع والا عن اهعفدزوحاكباصنلا نملقأ

 ا ىلع هلرقاناورعجل اى نولم نيكاسملتناكف ةنيف ل امأ ىلاعت هلوقل (كلذ سماع ىلع فاشل دنعو

 موصجخ اةيكسم نيس ماعط اف ىلاعت هلوق اذكو حوحلا نم بارتي هنطب ىتصتتلاءانعم ريفاذانبكتموأ ؤ
 [ ف ةلالدالو ةبولح هل نا عءاريقف داعم (هتب واح تناكىذلارعتفلاامأ) رعاشلا ل اقو مهلا ةرافك-أ ا فرص ْ
 نيكسم هءلسب لبان لاق اك اج رت نك اسهم لبقوأ ءارحأ ارفاوناك ناو مت ناك م ةنيغسلا نال ىلآ
 ازاامهفرهظ قالخارثأو (دحاو فنصامهتافسوب ىنأ نعو هلوق] ىلبز كاملا ب نيروهةماوناكوأ
 فو: ىأ دنعو مامالا دنع تالا فنص لككلو ثلثلا ديزل ناكنبك اسملاوءارقفللو ديزز هلام ىصوأ
 قدحاو سنج امه مههضعب لوقو ةدح ىلع س نجا مهتم داو لكن ا يملا فصنلا ذو فصنلا ديزل
 آما الخال لب ديدسريغاباسولا قوه امت فال اودحاو ىلا اهةرمص زاوج للا دب فالعالي ةاكرلا
 قال هل ءاحوهو ةجاحم ١ عفددوصقملا نالدحاول ةاك زا عفدلا زاحاغا اواممف نالت ناسخ
 .اًاوابلع فةودال ضارغا ىصولل نوكيدقو ىنغلاوريقفلل اهفرمدزاوج لمل در كلذل عرمش:ملاهنال ةمصوأ 0
 هلوق) مئادملاوطدحلا نعرهنزوح لمقو زو <الدحأوا ىصولا اهفرمصف ةعيسلا فانصألا هلام تام ا
 ناكواناناواناهذ ىأ ( هلعر دقب هلوق) رهئارمثاعوأ ناك اعاسابمراح ىنعن ةقدصلا لماعىأ(لماعلاو
 تبن ماش قكسال لالا نمهعجامكل هوأ مامالا ىلا ةاكرلا لاو الا بابرأ لجول ىتحامق ايل املا
 تاطقس ضملا عاذاق همفريةفلا نع بن انوأ ضل ىتمامال ا ةلزتك هال ند ول 6 اكلات أز-اولامل
 ةملالسر ع تطقس كإهاذات ه.ف لع ىذلا لحم اب لعب هنازةرحالا ىنعم ىلا عهنال هق - اذكوداك لا

 نع



 عم 1 هدهد ناسك
 حساس ا مم4لشسس ةيي يس يسال

 كلم هناك هراهرا تعاب جوف هلاء.:تراصفءاملابالاو:ال ضرالا نال 0 ارخ عاملا مرو دة ش
 8ك ناسلو تعلم لءاضقت مولعجو ! اسما ىلا جارنءادتا اذهنا عاملا مربثك نو ةمجارخاضرأ

 ىسحتسللا نعربملا ىفام نوار ىلا زي وماتوا ةعدق ةفظوعا لا ىف ناكل وقن ل هونظ 1

 1 5 اذهاوج نذلامهةلئاةملا نالترفكلاىأ (مجاعالااهقشهلوت) !ةلطمهلعرشعلاب وجو رهظالا ]|

 3 71 ٍ 2 5 هلهأرذأو هرفكلا ىديأ قناكى ذا ارد جار #ء ءاملا يلم ا لاقجا ١ ارخما مهقحوهمف مهقح تشيفعاللا |

 0 59 ذم رترهنوصجو كرتلارهتنودس (خلانودكءامامأو هلوق) نيرا قنا ىرشعلاو هنلغأ]
 3 ا - 1 دو ادهو لاه مث ىقامل ا ىلع قذاووخلإ 5000 تارفلاودادغررمةلحدوأ] :

 فول : تلم -ءاصلو عقواسم باوجلأ فرءاذبمو ةيجتلا ف ةدح ادماللوقاف دنفاربخ نوعي- فادكلا فو رومئملاوهألا

 ضر 000 اد نأرمالا ىرا هو شحاق طاغرصم لين دار مانا م.هونو مورلا :رم لو مورا رهن نوح 5 هيناخما ىف 1 :

 0 و هن اها ىلع: ءانب (د عدنه ىرش وأم هد :عىجا ارخ هلوذ) رمملا قاذك ل نو نوح - ناربتاهب موز ١

 0 علو نفسا اذ ثنا ملعدملا تامثاناكماام مالزارياملع درب لهو لخدتالوادحأ ةءالو تحت لخدتلش
 (تنإر 1 8 3 2 اهئادملو مجاعالااهةشوتاا اراهخالا تبشاف عئادملا نع :رحةرطنقلاهمشرعصت ىد ضعن ىلا 0 ا

 00 قو راصلا تهشافردانوهف هرطنقلادانعانأب ءعدبلا تاسثا ناكمان ءره لقامورافكلا ىديأ ىف ثناك تن

 ين. كج واع له عج فوتر ظ 1 : 36 أ نامحو ناس إم يمحو ةرطنةلاذاخت .ةباحجلاتت هلو ري ف سونى ادنع جارت ىلا اذكوأ |
 2 ى/ 0 (ةراد ف ىمذلا ىلع بارت بحيالىاهلوق) ىناقتالا ن ءةملال نرش هنك هلا راسنا نم لكل ينلا تارفلاو أ[ ش

 0 0 : ا و ادلاد ديبقتورباقملا ذكو ةياهلا عاج هيل واوقعن كاسملا لء>رع ن أإ

 هك يسرب 5 ِ- هلوق) ري هحئانذو هتك انمةمر 4 مالسالان ءدءاىءوجلانال ةلالدلاب بتاكلا لها ن رم ربع 1

 : و نهداهشزوصو مصفألا لمنوزلام 5 (طفنو هلود) رهن همف ةغاراقلاو ت'ازئا (ربق نم ٠

 1 رن. /تاورع || كال ناطةس ورشعلانودجا ارخما بجو عزب وةعارزلا نم ن كمت ( (عورفإ) رهن رهن املا هجو لعن :
 ان ”اكزي 3 ريد. قب مئاسلا ىلععاف نزلا عساف جارنا ةئابالوادحاح ناكوأ «ءرز زا بصاغلا ىلع جارخماو جراخما ]

 ها تح نوس 0 0 جارد رح ومما ى_عرشعلاو عئاسلا ىلعقهدعن ولو ىرغشملا ىلع ر شعل زافدكاردا لبق عززلاعابولوهدم ف

رذنلا !ناكنا هعرازلا قو لس ريعت كو أت سسملا ىلعالاهو فاظوم
 نإ + لدي, اشي 37 5 ار ل ضرالا برَنم

 نات كند( ب تحرير...“ | ةدنعةمجارخلا شل اىلا ىلعرشحالف ناعمتعال جارخلاورعثعا (ةسستا) رد ةمصحلااميرلعف لماعل
 1 56 0 14 ده افالامهدنعامب حاولو ناعمم الرش *ءلا 7 انكسر ايداالط رطل ل

 قل و اكوا ةاكر كلذ نذ امل ديزو ةرشع عم عمت الة رثعناربتش اماذهو ناعمتعال ارذما عمتك لانااوعجاوأ[ :
8 

 رهملا عمةعتملاو ناعذلا عم عطقلاو ثاريملا عم ةيصواو نامضلا عمر الاور رولا مدخلا ةراقلا م ريغلا]

 0 0 لئمارهمو موصلا عم ةيدغلاو لجلا عم ض. ل اوءوضولا عم مهل
 الل جارخم !مامالا“رتواو ةمنغلا ىبصنلا عمرسالاوةرافكلا عمصاصقلاو ىننلا عمدلجاو مجرلا
 0 «جاو لالا تيمل هلم ناطلسلان ع 2 .:ةولو دول اهالسع ىوتقلاهملعو ىناشلا دنعر

 ةسضولاعمثرالا ذك, الان وهاب عمجم ركذش سواق ى ةلطلاءانملاب ءوضولادارأو رهنز وحال يثعلا

 اهاوستراو هل نكيول ثم ةكرتلا لكس ةجو زل ةبصولا اوصحمت ىتح هاوس ثراو هل نكيملاذا نعمت
 يي + د 9 ْ

 تيل بيب يسع جد دج دج ج ج4 يي يه 8

 ةجرتلا ناو هيلا فاضل نع ضوع فرصملا ف لان اولا هبريش (رسثعلاو ةاكرلا فرصه ىأ هل وق)
 رجم نسح اناكرلا فرع :هديسقت نمهياقنلا قامو رد ٌمانغلاك هفرصه ندعملا س+امأو ىوج ءافتك |

 م ممم جوخ ييسسسسصسس |( ممصتسسل رسال يعد لا ريس همس مس
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 (نمعملا تف نملوالاءزجنا) 533

 ١ (ىلغتلهلوق) عج اريلفربتلا ىف هبةعتو هيانع ةنولارابتءاريغنمرشعلا فصن هدف برغي قسام نأ نيبتف
 رسكو ةمعملانيغلانوكسو قوف نم ةانثملاءاستلا فب بلغت ىنىلا بوسنهوهور رد ىثنأواالفطولو
 ملا خفي ىرغر تملا اويسناك بسنلاءا عمن تر سكح ىل اوةلاحابقتسا مصفا حفلا لسقو نعم اللا
 | نفر مجلاولاف ىنمع مورلا برق برعل اىراصننمىأ (ىراصنلا نم موق مهو هلوق) رستم

 هلوذ) كلذ ىلع مهحلاصفنيلملا نماحؤت امهعضانمدق هب زج اانمذخؤت نافن انةكوشانل موق

 ضرالل ةملصاةفظو ناكرشعلان ال (فيعضتلا تشالهلوق) ملم نمةيرشعلا أ :(اهارتشا ناك
 | عسأ ناوهلوق) لديتيالف جاركاك فيعضتلا نال مسأ ناو رعحطص نمرمام امذو لد.ةيالف
 همالسا دعب قسف ضرالاةفظو را ص ف.عضتلان ال هلع قاب فيعضتلاف هل قام لصاو (ىلغتلا

 ١ هءاعءاقنلل لها ملسملان اف جارخاك اهتفيظوب هيلا تلقت |نال ىذؤا مهنماهارتشا اذااذكو باراك
 فيعضتلا ىلا ىعادلا لاو زادحاو رشعىل|نيتلئسملا ف فسوب وباب>اولادرو هنادتبالالهأ نكي ل ناو
 ىنامهلاالخ هلوق) سم هنماهعاتباوا لسأ اذاامنيتلثسىلابو ةيبلغتلا عم رفكلا ىعاد/ادارملاو رح
 لوقبادمنا ىضتقياذهو هنم ب هماهارتشاوأ ملسأ مث مسمنم ىلغتلا اهارتسما ىتلاىأ (ةئداحنا

 حراشلاهركذامىلا ىرتالا كاذك سدلو يسم نماهعس و امالسألابل وزي مث ةثداحلاىف فيعضتلاب
 | ىنالوهلوق) ةرهاظةافانم حراشلا مالك ىف فبعضتلا تشالةثد اح تناك ناد لاقو هلوقبأةباس
 فيعضتلا قسسالإسأ مثىلغتااىلا ىلغتلانمىديالا اهتلوا دتوااهثرواذا ىأ (ةيلصالا ف فسوب
 ملسأ اذافيعضتلا قبال لوي فسوباناناهلصاحو لسم هنماهارتشاو ملس لول كل ذكو فسوب ىأدنع
 اهارتثاوا ملأ اذاةثداحما قد هقفاوو ةثداحوأ ف.عضتلا ىف ةءلص|تناكءاوس ملم هنماها ارتشاوأ
 نعل قتلا نا لعب هنموانضش اسم نماهعابوأ لسا مث ىلغت نم اهارتشانان ةيلصالا ق هفلاخو لسمهنم

 ١ امىثعياذه ىلعو لس 1 ناو الصأ ةثداحما ف فيعضتلا لوقبال هنا هنع لقن نم وبنو ىفلتءادقد#

 ١ اهعبيوأ مالسالا.لوزب هنكلاض,أ ةثداحلا ىف فيعضتلا»لوقب هناهنع لقن نممهتموالوأ حر اشلاءركذ

 عماد# نال صمت سم نماهعس وأ مالسالابهدنع فدعضتلا لوزبال رح ةدلصالا فالك إسم نم

 ا مالكف قيفوتلا لص هبو دم نع لقنامعف مصال او ها ذهو م داحلا ىف ف سوي ىنأ عمو ةماصالا ىمامالا

 ١ ديقاهضبقو (ملسم نم ةيرششءاضرأ هلوق) رهنرمامل هقلاأو ىلغت ريغىأ(ىذى رتشاناهلوق) حراذلا

 || دنعاذهو ضيقلا,كلذو ةعارزلا نم نكمحلابالا بال هنال جارنو هلوق تحت ىوطم هناكو ةياده ا هن
 اذبموانهةرورضالو ىرورض هنال غبعضتلا ىلا هجوالو ا سف انبرفكلاو ةدامعلا تعم هريثعلا ىقنالمامالا

 ىلغتلا اهارتشاولاك(رشعلا فعض» هلوق) رهخفيعضتلاب فو ىنأ لوقو ريشعلاءاقيب دم لوق عفدنا [أ ل

 | قيتدجدنعو هلوق) هذ راصمفرمصبو (جارخما عضوم عضومةهلوق) ىلبز ليديتلا نم نوهأ اًذهو
 : ةاكزلا فراصم فرع للءءاعمانب شرق ةءاور ف مثهدنعىلغت ىذاها :ثاولاكو(تناك كب 0

 || لول (ةعفش لسمهنماه ذخأ نارشعو هلوق ) مز جارخلا فراصم فرص ةعامس ند ةباور فو
 لعج مسفلاودرايهنال (داسقال عئاملا لعدروأ هل اوق) باير ملا نماهارتشا هناك عسغشلا ىل |ةقفصل

 طر ةلاراء خد راكشلا ذكهف كلا نا كح اذه. هيدا ناكعذ ملكت الا اع هيو نكي ناك عدلا

 نيدقاعتملا و ىف مف ىهوةلاق|هنالة مارت تءقن هريخولوءاضةب ناكن اب .علاراحنو الطمي او
 جارخلا نآلّدرلا هل سدل طوس هاكر رداون ىفو درلاتو .ٌروص": ىلع نسم اهو ثلاث تح ىف ديدح كك
 اهاعس لولو (حانات:هرادإ سم لعج ناو هل او )درا عنجالف مسقلاب هعافتران بجأو 1 تع
 ةعرزماهلعجو ةيلالبنرشاز ارك لغت ليذا بولو اسمذوأ اسم ناك ءاوسارف *ىثالاراد اهاقبال.اناتسا
 نكل جار ارأدشب ناو للا نال (جارخلا هيف بص جارخماءاسع قستاو هلوق) راناتس اهلعكا
1 

 هقشلتولا



 00 ( نكحبسمال:ه ىلع)

 ىفرركنلانال اديزالا لاحر ماقلاقي نا مبالذا ىوج هنمىننتسم نوكينا عمن الركتملا عما ناإ]
 سانأهقاس نوكيتابن لكوه (بصقلاو هلوة) ماعز منوكب امنا ءانثتسالاو صختتاسنالا|
 ةءارزلل لصبال بح لكو (نيتلاو فعسااوهلوق) نيرعكلا نيبام بوينالاودقعلا بوعكلاوانوعكو
 هزال راجمثالاو خلاك ضرالل عبات وهاماذكواهسفنىف ةدوصقم ريغاهتوكل ءانقلاوطبلار زبك
 هيدصتبملهنال نارطقلاو خمدلا كه رمش نم رذام لكو عبلا قاهعشاذ4فو ضرالاءزجةلزنعأ
 0 لكو هلوقو لد زهمفدوصقمامه:هدحاو لكنال» رزبو ناكلاو رغصعلا بحو لالغتسالا |

 ءازقلاو يطملا ذاع فربغلا كلذو هريغلجالالا ةعارْزلا ىلعالماح نوكدآلو اهيدصقبالىأ ةعارزلل ||
 نال( ىسرافلابصقلا ب صقلادارملاو هلوق) انتم هسفن قدودةمريغام هرزبو نادوصتملاامهفاأ]
 ىفنكحا راثلاهركذيءاكرذعلا هنو ركسلا بصقو هيفرشعالو ىسراسفلا عاوأ ةثالثسصقلا |
 ليثسلا بصق وهو رب رذأا بصقو همس نو دهلسع ف رشعلا تصركسلا بصق جارعملانعةيلالينرشلا | ا

 نمو لسعلا عم ديك اوةدعملا مارو أن ءعفني و لخو درو نهد عمرانلا قرح هيودالالضفأ نموهو |
 دام تلاهدشىأ ناكسالاء| دعك دعذب حرجا دمد لا ةرفاقتالا نءةيلالبثرش ادامح ءاقستمالا| 1

 هبو رثكوأ لق هيفرشعلا وبوهرهاظ (حاركسلا بصقامأو هلوق) احم ةياصعلاىه ةداعشلاو
 باصتددنعو قسوة سب خلينا هنم ردع |مةهقربتعت فسوب ىأ لوق سابق ىلعو لاق ىزلا حرص ١
 هن قسونام ىفدأ نم قسوأ هسه جرا سفن غلباذا لد مغاذهو ,ربخلا ىف لاقى :ناءانماة سجن ركسلا 1

 بجو:ءانمأ ةسج هنم ير خارد بصقلا خلب اذاديرن مناد دنعو هلوقوم دنع بصقلا باصن كلذ ناك

 ةسج يراختا لس نادلوق ىلع تاوصلاوةرامتللدعا اذاال اًاك لا لام سدل هسفن ركسلاافالاو هلوق ىلع ش
 مالك ىنام هد هنمو ىبتنا حفلا ىناذكانرابدىفنانطأ 4 بصقلاهبردقبام ىلعا نهريداةم

 ىه (ةريرذلا بصقو هلوق) رثكوا لقركسلا بصق ىفرشعلا بوجو:لوقلا فلل ىزع ثدح مهضعب
 بصقلا نم حوت ةرب رذلا بصق ةراهملا ف و .راكذا ق ىوون دنملا نمهيءاص بطل بصق نمسصق ةانق

 اهنالةربرذلاب ىعمو ةيلالينرمثلا لاق (حلاةرذ لعج ىذلاو هو هلوث) رطع توه «و ةفار هغضم ىف
 ىلع فوطءمدلوق) ن وللا قوةالاهدواورثني ى|تسملا ىلعر دب لبقو ءاودلا ف قلتوةرذ ةرذ لعخت

 نع لك |ناورمثعلا ىَدْود ىحرمشعلا ماعط نم لك ادالو لصافلا دو بولزاحو ( بحى نكت لاريعضلا

١ 

 ةياورلارهاظ لّوالاو ردلا ىف لاق توملاب طقس ةباو رىفو هتك رت نمذخأ تاماذا جبارخوأرمثع هيلع نم

 رتعملافاهريغي ضعملاوة] ايةنسلا ض»د قسناو ءاعدلا هتقسوا ايس قساعف لقت ورثكت ةيؤملا نال
 ىلب زلاهبقعنو عا رالاة ثالث ب وجودياغلا ىفهمالكر هاظفايوتسا ناو ةفولعلاو ةٌءاسلا ىف رائاهرثكا
 فصناهفلعنا ةئاسلاك لقالا بحف ريثكلا نب و هنييددرتال لالا بجوب ةئاسلا لع ساسقلا نأ
 هريغو را.تخخالا ىف ههحرمص ىلا زل اهثكامواننعش لاق همدعو بوجولا نيد ددرتللةاكرلا بتال لوح ا
 (ةيلادو هلوق) سوافو سلفك كوسم عج اوداحلا كسا ( روثلا سم نمهلوق) ىناتسسوهقلاك

 ىدنجربلاىفاذك (ميظععذجوهو هلوق) ردءاءاتالاندعاوةوءارتشا ءاعماقسوا ةيعفاشلابتك ىفوأأ|
 توافتب كح مالسلا هلع هنال (نؤوملاعفرتالوهلوق) رقملاوربدت بالود هناروثلا قو ىوجبرغملانعأأ]
 فالحخالا نالرمثعلاوهوادحاو بحاولا ناك! نؤملاتعفرولذااهعفراىنعمالف نؤوملاتوافتل حاولا ||

 هتقساهف يراخلاناهنايبو ىاءزامهنق ضوعالب لصاح قابلا نالاهعفردعب قبامفالةنؤلا ف || ٠
 اذاف اريفق نيعب رابرغب قساعف جراخلا ناك اذاو نازيفةرشعلا هسففازيفق نيرشءناك اذاءاسعملا

 هفالعت صوصنملاو رغب قسامنيب وءاعنلا هتقسامنيب توافت نكمإ ملف نيزيذق بجاولا ناك ت عفر[

 ه7 ل بر وحدو دب ١
0 

 - بخ دينو

 0 روئتلا قو ةفغنح ىنادنع ىضما لذ ؤب الن ينس بارخما عنم نمو جارشلل بر املا سدح ماماللو هرشع

 |١ (برغقسمفهلوق) رجلا اك امئاقماعطلا ناك اذاامهتوعرششعلاطوةس مدع دقت ىئشو ىبتنا
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 ل اح ل ل
 لا ا ند دل
 20 امو نين هله 0
 يي 7 بيو 30 3

 يي 0 00
 0 ا 5

 0 7 املا ماو



 (نيعلا مف نملوالاءزجم 0 هوم

 ى :رهزالا لاق عوصأ ةنالثكلذوالطر رشعة تسلح أ,ءانانيتتفب قرفلا بيذهتلا فو ةغللاىفاذ_ه
 ةتسوهو هلسدملابفو رعم ل اكمقرغلا حاصل |ىفو كيردتل | ىلع برغملا مالكو نوكسلا ىلع نونذحماو
 ناومحلا نمدلوتم هنال (ئىثلسعلا ف بحال ىفاشلالاقو هلوق) ىبتن ارح د قول افالطر رشع
 | لوانت. هنالو رثعلا ل_سءلانمذخؤ» نا نعلا لهأ ىلا بتك مالسلا هيلعهنااسنلو مس ربالا هشاف
 رثءالو قاروالا لو انتي هنالزقلا دود فالخامهنم دلوتراعف اذكفرشعلاامهيفوراونالاو رامثالا
 ةالذم ةريثكح ةماعمريغنمتلاغلا ىف ةنس قيس ناءاقءلادح (ةيقاي رغشلوت) ىليزايف
 ةيلالينرمث بنعلا قرلعتو هسلةىلا ةجاحلا هجالعورصم يلا عطدلاو مهدالب ىف بنعلاك أملا جاتحيام
 اههءاقنلا طارتشا فو ناصنلا طارتشا فنيعضوم ىف فالخلاف (قسوأ ةسج غلب اذاهلوق) فلا نع
 اهال:راختلاةاكز د رب لو قسواةسج غلس تح ةقدصرُالو بح قسل مالسلا هلع هلوق لوالا ف

 فرص ىتح ةقدص هنألو رشعلا نيعتذ مهرد ىتثامهتعق تناك اذا قسوا ةسج نمل قأ ناكن او همف بحت
 ىلاعت هلوق ةفدنح ىنالوةاكن لاك ىنغلا قةحتمل باصنل هيف طرتسدفمب رفاكلا أد الو اهفراصم
 ضرالا نم يرذتام عبج وانتي همومعب وهو ضرالا نمكل انجرخا امو دسك امتايبط نم اوقفنا
 ةاكز اورام لب وأتو جارحاكر ثكوا لق هرابتعا بجوفامل ةنؤم ةيمانلا ضرالاوهبدسلانالو
 ئذب هيف ةقدصلا ظغلوامهرد نسب رأذ ممون تناك ق سولاة مهو قاسوالاب نوعب اشد اوناك مهنالةراحملا
 قامهو ىنغلا هو هتفصريتعت فيكف بتاكملاو فقولا ضرا فب ىتح هيف كلاملاريتعب الواهنع
 ىنالو ريثعلانيعتفاعامج | هيفنمريغةراعتلاةاكزو ةق دصتاوارمضخلا ف سل مالسلا هملع ءاوق ىناشلا
 هايورامو جارخاكرشعلا بف قسسالاج ىبغتست دقو ةيمانلا ضرال ا ىهبدسلا نالوانيو رام غن
 هنا ىلع لو وهف عصنئلوئ مالسلا هيلعهنعباسلا اذهىف مح مل لاقىسعابانال تباثي سل

 قولو ىليزز هيرتشب نمدحال ح ىراربلا فنيل اذخخأب ررضتي هنال هتعق نمل» هنيعنمذخؤرالا
 دنعرشعلا بوجو تقو مث جارعملا نع ةملالين نر احن او لغبلا لجرقولاو ريعبل ل جرسكتو واولا تش
 ةريطحل ا ىف هلوصحو هتءفصت تقود دنعو كاردالا تقو ف سو: ىنادنعو ةقض ىنادنعةرلاروهظ

 نماهملعنمالاو ىاترغلاروهظدنع هلوقو ىا زفالتالا,نامتلابوجوىف رهظت فالخاةرُثو
 ىنأدنع ةرغلاجالصوديو بحلادادتئابرشعلا ب وجو ناهرلانءاهضو ربنلا قام فلاخضالفداسفلا
 ىفجراخلاعمج تقو الذاذجلاو داص ا بوجولا ىرب فسوب وباو هن عفش ادح خل« جراخلا نال ةفح
 بوجوللريعا ثيح ىجلي زال اهيترردلا فال ةفلانع هم ىأ ىبتناةفلاذم عون همقف لاقد ل اقاكثرحلا
 هحالصو ديو تكادادتشا دقن ليهدر<#روهظلاب دارملا سدل لوقاو ا ةرلاروهظ

 تفاتخا اذه نعوةلموملاداصلابو ةمتملاءاظلاب أرقت ناز وكت ريتا نا اسعاو ذشنيح ةفلاخما لوزتف
 حامسلا ىف متامهزلكو انش لاق ةمحمملاءاطلاراهضعد قو ةلمهملاداصلاباهضعد ىف ةرردإ است

 ناك ا ثخئنثاار طر لاو رغلا نيرح ةريظحلا سوماقلا فو ىهتنا نيرحاوهو ةرْغْلا عضومةريصخاو
 رهاظلاو رشثعهمف سال ل .ةرضخالا كلوشلا ىلع طقساذا نملاىف فلتخا (عرف) ىبتاامصقوا

 (حتالابمجتاىفدجواماماهلوق) راجمشالا ىلع طقساذا اقاسفتارشعلا بوجو مدع ضعبلا مالكح نم
 ريوخديصلاك هنالدم<ناالدوصقلامهنالمامالاهاجنا (سثعلا هدففهلوق) رحةزافملاو
 هكوامع تسبل ضرالان ايالاعم ف سو ىالالوةرحبلا ف هلعج (بعجال فسوب أ نعو هلوق) هحرمشو

 ىلختساول د لالغتسالاردصقتال اهمال( ىلا بطخناالادإ أوق) ىلدحدقو* اهنلاا يكلم نمدصقلاَناامخو |

 نانيضافن عةيلالينرمثردنكلاو حيلهالاو زوللاك ةيودالا نم ناكانمف بحيالا ذكو بج وهضرأ اهب
 صلاكح هرردالا فرثعالو معلا موثلاو لصنلاو زوالاو زوما ىف رشعلا بح ةرهوجلا و
 عيركملا عمجاب ىتسملا هريسفترسامردا مل. (ءاسعن تنقسم قبح ا هلوق) ىببتناةملكلاو زينوشلاو
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 نر ادفدو>وملأ ن ارك ذ ثدح ىدنجر ماا ن ءىوجا هلعت افلا نيوزكناوندعلا يبان |

 اززك ناك زاهلوقذ ىم :امهبردغب النا مزلأ نامأب 0

 ريعم-( ءاعدرلا نا ىذتقي ملا ب رح اراد دوجوملا نال هلوداضا أوزنكلا,ص اخ مهملعدرلانا ضن

 مع ةااوهحولا اذه نم اوان دما عقدنتف هب ءع هلج نكعن كلو ةكولمملا ضرالا دووم اللا

 هر عفش اما يسار واط اا احا رذلاجاتن ءىزع ىلقنو ىو < هب عفش املك

 ه.تديرأ ماعطلا ةيعوا نا ىرث الا ص اصرواديدحو|ةه- طفوا بهذ ةيناواام علو نان نانا

 ةيورو فوطعموهو راى 0 (جزو ريفالو هلود) مهعاتماوكف الو ىنلاعت هلوذإ د ا

 لذ ملئ ر<ب وال مج ىفدوجوملاعمف جز وريفلا ف ققلطأ وره وهس قسز ىلع ىطعهنأن م ىنيعلا قامو زاكذ ل 9

 ا () ارملة تاروك م وك ناالارردلا ىفهلوة كلذ ىلع دهّتق | جل فري فسر لصأب هزدعم نمذخأ اذااعدقم لسحلا دوج ملا ق سنا مدع ناو هر آه جو نم قرف امرندب ناكل
 كلي . هدو مرردلا ىنامتاروك ذلادارأو ةيلالنرثداسعل | عنصدولو همف نيدوج وما ةضفلاو هذاك

 مكي مو ..د- هلوقن
 : 0 ا 602 هيرب هذه دج واذا اعف سلا بوجوناملعت اذ هن نمو حا ل بج فتدجو جزو ريفودرمزو توقانىف أ

 هما راعني محل : هلوق) ر بلا ندوجوملاريغل ةسنلابوه لب موضع م الكنم موش املافالت هق ةالاما ىلع سدلا زنك :

 علا - م 1 تعلاو ولالا همف قاض ن اومح فدصلاواواْوأريصيف فقدصلا وعقب عيب رلار اممؤاؤللا (رينعوؤا و
 يب نك 0 | لاقواوذ) رص ور وتادتبا فدصلا فاول لورا ف ةءادسوأرلا فتبي سب "

 ا دي الا
 ا 1 أرهق هءلعدربالر + :كارعق ناام.ذو ندعملاك كولملارر هر ومحامم هنال (لا هم | لكى وام فسوو ا

 0 0 تزل قوهلوذ) ىلدرا ودب هد تل 0 0 2
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 اهفراصم فرص هنالتاكتلا قدرك ةىوجسغدتو رثعلا تست ةجوتلا عشا ١ امرشعلاه رأ
 ضراو نون او ىنصلا ضرأ ف بجو اذ هلو ةداسعلا ىنعماسر ف نوم لب , هضم داع سدل هنال» 1

 ئاقماعطلاو رمثعلا هيلعن متامولو كلاس : نعطقس اريج مامألا هن أولو تتاكملأو نوذأملاو ف

 ف 0 0 لك ىف بح وارارم ضرالا تجرخأول ىتح لولا مدع عمؤة داو رلار هاظ ىف نيدلا عمسو هتكرت نمذ '

 دبي 2 تاع مالسالا ءادتباهطرشو |ةرقحت جرا ارم مءانلا ضزالا هبسوكبلقلا هتكروراغذاكرةترعلا / ١

 ل .. يروح || هردقب هضعكالهونكالهب طقسو ةاكزلاك همفءادالا طئارشو تادامعلا نم مهريغك ب وجولاب ا
 ل هكلاوتسا ناوورشعى داو هنم نال اذدخا كلا ىلاريغهكلاتسا حئادتلا قو هتدربو كالزتسالا فال

 جارخاريغ ضر أل -ءىفل اقول (مشعلا ضرأ لسع ىف هلوق) روم ور حت هتمذ ىانيدراصوهرشع نعت كلل
 قرشثعلا بجو اذا لاسقيدقو رهن ىفاتلل اذالح اه دن ءرشعل |!بح هناف لجاو ةزافملا ميلىلواناك

 ةءحارلا نعز زارتح الل هردسسقتلاف ىلوالاب ةبجارت نك ماذأ: 3 يرشعلا اريغلا ضرالا فسح نالف برش
 8 ناو هض ةرأ قىذلا لسعلاكِلع ضرالا بحاص نا ملعاو مراشلا هرك ذاك
 رع ةلالينرشمذخا نمل هنأت ضراىف خرفأ اذاربطلا ىالخهضران م ةَدحَح] نميدذخ | هل نأ

 همن نكن هلوق) روم هكلعجرفلانر حمم رالا بحاصرمصت ملفريطمل لب كرتملا مف رشي هنا قل
 لازنتسالا نم نكملا درك بارخلا بحصو جارخلاو رشعلا عقتحالثل لسعلا ف جا ارخالورشعالىأ 0
 لحامواهرو ا حتام م امتع نمازاح كلذ ىع» .رطمىأ (:ام“ قسمو هلوف) ردو ةيلالبثر
 دح ارو تدانعلاف لاق دمت عددا فماتهماوراذك (نادر نؤالثو هّتس قرف : لك هلود) رهف

 ل 1

. 



 (نمعملا تف نمل اوالاءزحمم 0 00

 أاراوكارافقلا نم ةنس لكتح ىن_رطن ةلفرادلا ىف ناكولاولاق تحن وما نع ةملاخ تكلماهالرادلا |
 . || تاناو تال الاوحاللانموريغوأ دقن (زنكوملوق) ىليز ضرالا فالخيانلق ال ئئابف بحال |
 |هلوق) رحبة منغراصفارهتاشيديأ هتوف رافكالاكلمتناك اهنال شاقلاو صوصفلاو لزانملا |
 |هناف (ةفن ىأدنعزدعملا فال هلوق) انش اي زا نهلعن اك ةدئاز فاكلا (ةطقللاكوهف أ
 | هلوق) اهئازحا نم سدل زنكلاو قسائ اسهئازحانمندعملانال هضراوأ هرادىفهد>واذا سمخالا
 | ةكعس داطصانك نطاسلا نام كلذ هما تقل طتخلادب ناامحنو هتزامم (دجاولل فسوب ىنادنعوأ|
 ْ أ ة-اءالاءافتنالة باو رلاره اخ ىف ةكمعلا ىرتشماهكعال تهدي قدسل رئاصلا اهكلع ثمحةرداهتطن أ
 أ ءاعداناف كلاملاهعدي ملاذاامهلحم فالخلاو اهعبب فل خدمف هلك اتاهمالربنعارتادد ىف ن اكو لام فالذعأ

 أاماد.سقتلا لحق قلطاهنال (نتملانممهفاك اقلطم نوكمآلو هلوق) جارعملان ءرهناقافتا هلوق لبق
 أ كإمالاحاس ناكولام لش همدوجوملاناكملانالف امناناماو اسمالسا ناكولام ل عش زكا نالف الا
 ضرا ىهدجو هناىملا ةراشاهمف نالهل طتذلل هلو نم مهفبام ىلع لكنا هنايىناثلا نع راحيو دحال هم
 ٌْ (ملامامالا كلم ىذلاوه هل طتفغاو هلوق) همف سال ىنالسالا نا نمربتشا اسعلوالا نعو ةكولمم
 | فرع م ناولوق) هئازجا نم هال ندعملا فالدعابف عدوم هنال عسببلابىرتشملا كلما لقت الو
 | هسنلاناذهوموحتو عش هربغىلاهطلابحاص نم ةعقملا قف كلا | لقتناولام عفهقلطا (حلاهل طتخملا

 ثدحندعملا الخ اب اعدوم هروكحل ةععقملا عبدي همف لقتش مل كلما نال ىالسالا ريغلازنكلل
 ىلاهنع كلل |لقتناول دل كاملاءاق.دمتي لب اتلطم ساس الا ةءيرأذ خال ةلملا بح اصنمعتنال
 هنوكل ةعقتملا هك لغلامرتن دعملا هلال اتورثل سامح الاةعب راذخ ال قت ملاوهرمغلا كلذ ناكدربغ
 لاقو هتنروللا (مالسالاق فرعي كلامىهقاىلاهاوق) ابف عدومهنالزنكلا فالخت اهئازحا نم
 هنال (بهذاارهاظق اءاهاحلعحهلرق) هجوأ اذدو خفلا ىف لاقلاملا تبىق عضون رسلاورا
 ادئنح مهنمو زممتدقوءابلاب (ىدبزس جنو هلوق) دهعلا مداقتلاننامزىف ايمالسالءقو لصالا
 1 |برعم ىسراف ءايلابهنا برغملافو تقفزم تملا ذا اهنا قرهاظوهو ف ةزمحلادعن ةدحوملارسك نم

 | ا ضرالانم عش عئاموهو هسفنب عطا هنال (فسو ىالافالخ هلوق) ربت محلا, ترعدقو
 | فالختاو ىلي زصاصرلا ه.شاف تسب زلاهنم ليسدف عط» رجح هنافدريغ عم عسطنب هناامو طقنلاو ربقلا

 رع (بحرادزاكحرال هلوق) رهناقافتاسخلا هيففرافكلا نئازخى دوحوملاماهندعم فب اصلا ىف
 |ةءلغلاورهقلا ه جو ىلعال هذال ةهنغي سلهنال سماع ملا تاو زنكلاو ندعملا لعثال زاكرلا
 |ةعاج لخدوافرردلا فاكنامأ يفي لخدولاذكو (نمأتسملجر هلوق) .هيلعنيلسملا ةلغمادعنال
 ظ انيلعمهاومأ ةمر مباع (هدر مهتنب قهدجوول هنالهل وقل رهن س خلا هبف ناك اكر او رفظو ةعنمووذ
 أدادلاهجا ارخا لمق كلما أ تنثر الو هب قدصتلا هل امرت اك ام هكملم مهماعدد ربه ناتاضرااريغب

 | ىرتشما عب فالخي ىرتثال بدطبال نكل هكلم مايقل مم هعايولفر وردا فام ر هال افالخ مالسالا |
 | عاتمانيب قرفالو هل لح نامأر يغب لحن ن اوذئنيح هذ عانتمالهعس عفتريداسفلا نالادساف«ارعشأ

 ىتنن اذهو رينلا ىف ذكوهس سمخ ةكو امبربغ ضرأ ىفدوجوملاعاتم ازاكر نا ن «ةيامتنلا ىفاموهريغو |

 مهعاتمزاكردجو ناو هلرقل نهأت_ماوه عاتاازاكر دجاولا ناوهو هياقتلا مالك قامس نممهغدام ىلعأ|

 || ىمدسجو ناو هلوق نمدجو نا ىلعءاشبد جاو ل همقادو سكات برح اراد ىأ اف ضرأ ىفأأ
 ىلع همالك لمحة لالينرشلا ف باحأو رردلا ىف هأطخ اذ هلو هل قروكّذ ملا نمأ سال هرعمدو لعاغلل

 نمأت-!وريهض عجربالو لوعفلل نب ءذج وناو هلوقو ةعنماذةروك ذا ةلقسملا فدجاولا ناك اذاامإ
 || هعنمو ذددجو امالا سمخالذا سجن هلوق نم هنلءال هلعات فذحو هنعاعطقنم نوك لب هلق روك ذهل

 | دجاولا ناك ث مح ةكولمم ضرأ ىندوجوملا ىفمباعدرلا ف قرفالهنأ حراشلا مالك قايسرهاظ ن العز

 |نماتسم
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 كرا زموهو س#ازاكر ا قومالسلا هملعهلوقل ندعملا ىف خلا نوحو م يرتنادسفتس لش ١

 ناالا سلا ةمذغلا تو ةعنغ ناك ةلغانيدباهتوحوةرفكلا ىديا ىناك هنالو ندعملا ىلع قلطناف ]|
 ة.قيقحلاو سلا قح ىف ةمكحاانريةعاؤدجاو |إف ةمةدقحلااماو ضرالارهاظ ىلءا تو. ةنكح ادي نيغاغلل ظ
 ءارعف لانيدولوملاو نيدلاولل سخا عفدزوحو عئادلا فو دساولل تناكى تح ساخ الا ةعبرالا حف ١
 نود ناك ناساجنالا ةعبرالا همسك الوأح ام ناك اذا هسفنل هقرصن ١ نادجاوللو متانغلا فاك 1 ا

 بهذكهلوقإ) رحب هسفنل هفرصزاوجو دجاولاءارقف عم سخلا وجو ىلع لءلدوهو ىهتنا نتا |
 دماج لكهيدارأ (ديدحو#أو هلوق) ىزرطللافالخ نير حما صةةعريغ ندعملاناىلاريش. .(ةضفر

 ناعو ضرالاتحت دحوبامنا عار < حملاو طفنلاو راقل را ال نع هيزرتحاو راسنلاب : 9 ظ
 ناكن ادعي نك,ملءا ضرالا سنج ا ءاوس سجل اهمف بحي ليزنكلا ىف ليصفتالو زثكو ندعم

 امهريغو ةضفلاو بهذلاكعسطمبو رانلا,بوذب عون عاونأ ةئالث 000 هنالاموةمالام

ٍ 

 كن بوجولاو قاسملا كمملاو طفنلاو ريقلاك امثام وكي عين راجالائاسو لك لاك بالو بذيل
 / رادلانعزارتحا .(مشعوأ جارت ضرا ف لوق) بانلاوخ لوز نيريخالا نود لوالا عونلاب صن
 نشر 28 لوالانابةعةملاا ىنف ةفيظولا عم ضرالا ىف بجو اذا هنال ىواوأ هبوجوف ةزافملاامارامف سجلالذ |

 ته يب اتدابر ا جارت ض رأت سدلاهضرا ناف نرحل ارادقدوجوملا نءزارت-الادسقتلانوك ىدن-رياازوحور
 ا 7 ا تملاوديعلاو رحلا لعق دجاولا قلطارخملا قلق مساع ةعزاو هلوث) ىوجرشعالو||

 نقف اي 11 (سنيو 7م هل نكي مامالا نذاريغب لعاذا ن ءأتملاو رح ااماو طرا ناكيئنالاو ركذلاو ىدلاو غلابلاو ىذلاوأ] ظ
 لا 0 , || تالج .ر هملط ىف لعوإو ةملالمنر مد همق هلعتسا هال طرششام هلف هنذان لعن او ةعنغلا ىف هل ىحإل هنالئَ ظ
 0 07 00 3 تقسجحا.م هنال (س دال فا لاو كلاملاقو هلوق) رد اتا ربجاولو هدجو نا ناك ظ

 ل 4 طرتشم الواباصت علب ءاذاو اكرلاهمفس ةضفو|اهذ برْكملاناكاذاهناالا هوو بطحماكهسيلأد» 2 |

 0 م يدخر ىنعلا فو سلا اك رلا قو مالسلاه.لعهلوق انلو عرزلا هيسشاتءانغ هلك اذهو ةيغتا هنإل لوحته ا

 7 لإ ة.جارخلا ف همالك (ملاةكوام ضر قمدجو ولوهلوق) ىبلي زلامالك هيلع دب لاخخ لحملا اًذهن
 (*رإ دعو رم.( 1 بي اذاامقداص هضراو هرادىفال هلوق نم أ سامذا ىنانتال عفادريغاذه لوقاو لق اذك ىتأيامهيفانيالفأ | ف

 ا 0 س# بجو ثيح ضرالاو رادلا نيب قرفلا هسبو هباولعامملاىرتال اشيا ةيجارت شرألا ظ

 و 7 .-/ 0 / راش ا مريغصلا عماجا دياور هو ه.نعنشا اورلاىد_>|ى مامالا دنع هضرا قد وجوملا !

 الا فاتح ارشعلا بوجو لما د. نؤملان 3 هيلاخ كلت ضرإلا نال قرغلا هجو ىناولاق ا
0 0 

 هال نو أ هريغل ىاةكولمم ضرأ ىفهدجوولو هلوق نمهدارعل اهب نا ىنانتلا عفد ف باوصلاف ىجلي لا نعى أسس
 تع **1/ أ هلوق) هلكمملا نوكى حرص هنال أ سام ىفاشيالف ةقرلاكلا ل ساجالا ةسع ران وق هلع
 ماكر اا رادلا ف هدحوولاذكور دلك تزاحناو (هر ادفالهلوق) انخش لاملاتدملهءاوص (دجاولل و

 رحبلا ىف لاقانتحش صنريغن علا ف هلوخد لسلدب ضرالا عساوت نمهنال كأ سجالثلانا“
 رادلا ناهنوانرك ذ امل( امل امالخ هلوقإل هريغوأو همدحوءأوس ثااللس اج الاةعرأ نا ينءاوقفل

 ىليز بي رق نمئدتام ىلعزنكلا فال لكلا فلاخالف اتم ءرناعااونؤاان ءهسلاخت

 لصإلا ياو رد وق) س#ازاكر لافو مالسلاهملعدل وتوهوان :رث ذام قالطال ىا ن 0 ,
 ىبلب زعزح اذه ناذكحف سا مم ءارحالارثاس ف سلو ضرالا ءازسا نم ندعملانإل بح

 مهضعب مالك ىف عقو هنأملع ءاو اهئارس !|نمال امسح ع نمناك زوامل 2 مهلا ٍزاوج مدع راو | ا

 5 راد الهلوق ىلع مالكلا قامس ورك دُمح هلو نءامددقم حلا مه ءااراوج مدب-عد ربالو هوز 0

 ماجاةباور ىو هلود) رهتلا ق5 هضراو فنصملا ل ١ هريخأر بسابنلاو

 0 ا ادينؤملا نع4يلاخ كلت اقبساكضرالال (ىعربغ



 (نيدملا ع نملوالاءزحلا) م

 | .٠ /1 3 ها 5-2

 أ هدارا(ةيراضلالاموهلوق) ىهتنارطتملف الوأ كلذ كوه لهو ىف رح عم نكيملاذااسعفرهاظاذه لوقأ لاه, 0 ا

 | مدع ميصصت حرصم ىل زا اذكو رهن طورشلار فون عمالاذخالا بحولال ةياحلاتدتهلوخخد دّرجتو | ٠ع. احن 37

 أ ةاكزاوذاوهلوق) .هقالخع همزج ىنبعلا شلل نب ناك اض امالادنعىتحنوذألابسك ىرشعلا]| «قراييب ٠ "عماير تعلو
 || دنعرشتالءوخو عطمااكةراحتللاهارتشا باطربرم (ةتثإ) خاوسلاربخةاكزاوذخأولاذكو (حلامهئاوسأ]| تنامي << 7 كاني ا . 536 ا 1 ا ا ع : كو ى

 0 ل .

 تل فني
 و 72

 0 تعفيرإلا : ثمي م
, 3-02 

 هنأ



 اكوا (نكحبسمال:هىلع) 00 سا

 | تلطق برحنارادىلا ادئاعهيلعرمو عجرف هعبب قفتيإ محنيفلأ هنمذخأف مه رد فلأ نورشع هتعق
 أ ءدجوذرعىلاءاحومدنع سرفلا كرنوْئش هنم ىل ىس )كي تررم اكورشع تيدأ نالاقفرشعلا 7

 لاقف هلعهتصق صقف كءاروام ىف نا مهشلاانأ هنع هللا ىضررمعل اقف ىنارصنلا عشلاانا ل اقف دعس
 ءادا ىلع مزعف هتمالظىلا تفتلب لهنا ىنارصنلا نظف هءاصصأ عم هءلع ناك امىلاداعمث ثوغلا كانأر و
 | ىرخأ هنمذخ أ الف ةرم هتمتذخأ اذا كنا همفو قسد قرع باكدجو رشاعلا ىلا ىبتنا الهاي يثعلا
 نال (هرشع ل هلوق) لب زوساناقح نوكي نا قرقحاذكه رف لدعلا نوكبانيد نا قارصنلا اقنأ
 رم ارشعو هلوك) انخينشلالاءانفا لاصئتسالاو ردهظفحنذخالا حو لال لاصمتسا رم لك ىنذخالا
 را نمد قرفلاو اياصناهتهت تغا اذاامةديقم هل لاو دق, امحراشلا ىف قأرسو ىنرعاوتمق نمىأ ( /

 ل 0 ا اذهامل سل لائمالا تاوذىفو اهنمريزتخماو نيعلا كحال مقلا ت اوذىف ةعقلا نارهاظل ا ىلعرب رم

 10 دخالا ق>نالو ىوجايراقتمايددع ناكوأ نزووأ لمكهرصحام ىلْلا نال هءلثما جن افاهمرذاو 2 ' ا

 هددت عب 7”, .ةعشب ر | مالسالا هبدبست بحل, هسفن يزن ىمحالو ءربخ ى عارم ذك ل للا هسفنرجخ ىمصرإ لاوةيامل
 ضوى ”تالهيزإ ا | ن افرح غيدلا,ءاهتنالا ىفالامريصتو ءاد ب الا الام تناك اهمال اراك هتمملادواجو هريغ ىلع هممحال ذك

 + تقرر نامي لإ هتهق نع ىذرب رح فلتأ ورب زثخا ةعقباهذخأب ل .م اهعيفشو رب زن راد ىذ ىرتشاوا مدرب
 تاي. جوز . د || نم لب هجو لك نمنيعلا كحال سل مقلا تاو ذ ىفةمقلا تاقنيعلاذخ "اك انه ةعقلا ذأ ناكالا

 أءادالا نا ثيح نمل ةقمقح !,لزنع تدل اهال هجو لكن منيعلا محاسن نكي ملاهغاو هجو نود
 ىمرأأ قحىفنيعلا كح تدطعأ نواتال نا نيبو نيعل لن نوكت ناني هعقلا ترادامف نيبعتلاالا كل

 ةعفشلا با, فوهو د عتو ةلازا عضوم هنالءاطعالا د ىهذ أ: لو داك ابان فو هو ةزاحاوذخ
 نعردالصأ هقح لط.لرب زنخلا ةعقبم__فشلا ذأ لولذاةانئتسمةرورضلا عضاوم نالو هيانع فالئالاا

 ىذلاذخأولامدردالف بدسلا لّدت لام ىأ ةزامحلا اوذحخالا ىد ىف نيعلا كح تيامعأ ملوقو ى ش
 هل | م كد / ْ تمس دكا اعرتت نعل قذات ناك سلا فالتعانأل سه نيدابم ىضقو كبت ملأ رب زندخ# |

 ا هدير برم | نهي ىذلاك ملا نالابمذى كلاللالثم هنوكيرب زنغلل كإبتلاروغلا فهد دست نكن ىلرهظت مور ىلع تاره 3 لاك 1 لي . 5 1 0 2 0 3-0 12 3

 كبد .”اكامزور جربو | دئاوغلان ءرساناغح [ىيئدنعلح هيمو رس نالدبدتك(ىدرول ىأ وو دا
 وا( الكا كا / ذعاىأرعلافلاقاذنو ىلواناكل هيلع هفطعوا ىنرح ا لعشر فاكلابىئدلاحراشلا ل د:أول لآ

 5 .6 ل 9 مالكن ال صاخ او امهنمهماهتد رشعلا ذحخؤي هنأال رحنا نم هتعق «رشعو ىذلا نمرلا ةمقرعشعف
 اهئ 0 3 ا ريش هءلاو ىرحلا نمذخؤب اًءاوهورشعلابهريمعتل لنال تلق ناق ىيرحتاو ىئذلا نم لكل لماش فدص

 *اعلاهذ أب ام ىلعا د عراطرشعلا نان مدانمدق عدلْفغاذه تلق ىوحلا ىرح ه.لعو هارشعلا ف

 امتمدنالو باسنلاةجقلا خول, وةراقلاةينيد.قتلا نع هقلطا(سخب هاوق) ل مأرشعلا خاباو اللا
 أ هلوق نا نم سام لعف ناصنل |ماور جت اعطقةراختلاة دن طرتش الف رح امااصذ كلاما ناك

 ىا هلوق نمرك دا رظان(رخلا ةعقرسشع ف صنذخا هلوق)الوأ ىرح اىتح عسجلاب قلعتي باص طرت

 الن نمىأ رلائدابب مهومن نا هاسعام عفدلاءاعاسراشلا مالك ورشعلا ذخالا سرح ناكولذا ىذ مو

 هناا نع نون سلا نال ذك سيور ايع نمذؤبرشملا نا هنهفبهنان ملا مالك
 باوجم او هرج فلتاولاكهنعض ىمذلاريزنخ فت | اذا ىتح هيلاملا ىفمهدنعامهئاوتسال (امهرش هر فز لاق

 ىهذاةيلامرهلنا اهنال سكعرلو (رمدللاعبتريزتخلا لع هلوق) ةيانعلا نعءانمدقام رعب اذهنعأ
 برشلا عبصح امنت تس سوف كانك سدو زكا ردع دساناولا ا
 ىتو سفلاو فاكلاىفاذك (خلاةفرعم تب رطو هلوق) ادوصقم تنثر ل ناو ضراللاعبت قير طلاو

 |ذعأبةدرق) ىوج وأ اذهو عمل يش فوات نيمذولاءاننيقساتلوق فرت افك
 ت2 22-------

 ل 0



 (نيءملا تف نهلوالاءزحنا) 5

 ش | لوعو ىورسللاعتىجلن لاء ركخذ ام ىلعردلا ف كردتسا اذه لمةبالف لو غذلل مداصم ث<در < !'

 دارملا لاق ناال ااهقو ذ مدعلرظرردال ةعبات ار هنلاو زعف لاق. ناقد رهخلا فه رام ىلع /

 أل ةروصف اضأ قدم الو هلوق نم ىنعلا ف عقوامنا لعاو حادي عهشلا رك دئراخلاررنرر لان
 هراوصرخ ارشاع ةنسلا كلن ف نكح لو رخارشاعملاانأ ت.دألاتاذا ام ىهو مشلااهانئتساامىرخأ ١
 ريبدتلا ىّداول هنالمدلو مأ انوكدتق ناكو هباوص لا نكرللو هلوقاذكو ةيفانلا ال فذحب قّدصنو
 عاضقنال تاغ لكاو ه-مادذقسا نم نكمبال دق هنالر دعو رهن برح اراد ف عم ري دل نول قدما ١

 ممم هديىؤفنمسشورارقانال (دالمتسالا فاني الهلوق) انني هنديا رعرشعلاول# انتءالدأ] (
 هلثمدلو نم*ناكااذااعد.ةموهولاملانمالا حال خالاو ةلاملاتمدعتأت داولا ةمموماناذكف ا .

 انمذحأوهلوق) ردءريغوحىف قدص»الف قتعلاب ,رقأ هز الرمشعو هماع قدع كل ذك نر ملول ىتح هلا ارا ا
 هذخأ ناكو رشثعلا عدروهو ةاكز نيلسملا رم ذدحؤام نالو هناعسرع رمأ كلذ (حتارشعلا عمر

 فعضب ىزإ!نم.ذخأب ايردقيفذالا رالو هل نوكف اضن أ نرحاو ىذلا لام ىمحوهوةباهعلأ |
 فعضرو هلوقو ىلز هتئرو دلاراهظا رحل | ىلع كلذ فعضيو ميءاعرا صال اراهظا ملسملانمهذخأب ام ا

 ظورذلا ةاعارم عم هفعض ىوج | غتوأو (ىذلا نمو هوق) ىشارطلا نع انش لوهحل هاتملاب :

 هنارمامل كلذ كناك اغاو حفلا ن ءةسااليزرش ةرامتلل 0 نيدلا رع غارفلاو .اصنلاو لوح نم أ
 2 لي

8 ٠. 

 (رشعلا رحت انمدخأو هلوق) رهن جار اد ةيزجلا فراصم فرصن او ةاكنلا طارش هبف ىعارب 58 0 ا : - 5 3 5 2 9 م بد 5 42 30 /

 مالكلا انههلون) ىناكلانءرصاةنادص نماوذأناالاهنم ذعأنالفاسصىرحلاناكاذاالا| كريب ةفاعتر فعن ىب
 لوقلاىلعامأ هلثم نماوذخأ نا لسلقلا نمذخأئاناب لوقلا نعاذه (بترملارشنلاو فللا لسسق نمأ| نير +0... فدحتإو

 باصن طر: هلوقف هيلعوالف حرا شلاهركذ سك هلثم نمانماوذخأ ناو ىللقلانم ذمخأتال انانأ "الح
 باصنلا نأ. ث جرحا نمدخالا طرتشنف اذه ىلعو فنمملا مالك نم رهاظلاوهو عسجا.قلعت |
 لءعالانال (اهلثمنءاضاوذخأب ناالاهلوق) ئثهنمذخؤي لامهدحأ ىنتناول ىتحانممهذخأو |
 سلو ىانزرراصنل |!نمديالفاهفعضو أ: اكزذوعأللانال ىذلاو ملسملا فال ةاراحما قيرطأ

 ًااانتخأو لظانلاومامهذع ا نالمهذ-أةلءاقم انذخاناةازالا قب رطدذعالا نوك نمدارملا|
 ١ 1 1 . : ا 1 الا ل 6 تت
 لاص. او نامالادوصةمىلا برقا ناك انواماعن ام ل مهانلماعاذاانأ دو طل نككلو ق> مهلاومأ | يدلل 5 تاو 0
 الأ لاقو هاما قب رطب مهتمذخالا نالا ذه لسق لاق هنال فائثةبادحلا مالك قلاهال تارامتلا ا مو ا 1 تهور

 | الولعم نوك ,الامهدح الالواعم م مهذخالان اك اذاوةازاسلا قب رط مهتمدخالا نالانههأ] يحد ان مدح م
 الاافاو ةبامعلل لولعم مهنمدخالا لوقنانال صخشلامد-اول واعم ىلع ناتلع دراوتي الثلورمغلا] ن , دم 5300

 ظ الورظهنال (ليلقلان مذحّؤ.ال هلوق) ةيانع كلل ذ ىف ىنانتالودازامل لولعة رش ءلاوهو نيعملارادقملا 1 كل 0: مي ص

 لوقل (خالع لو باصتب راو هلوق) تاصنلا ودام ليلقلاو مح اناوهوردلا لاق هءلعةعباتمأ] ١ 77ه 0 3-7
 لثعردقف:ازاخاراتعا رذعتو ةياحاىد رطدذخالا قح تدب 0 مانعأنافرعأ حرم 1

 هنهجواد*متملاذا ىرحأب تدمع نم كامعأ ناق هلوقو رهن هنم نا يو> أ هنالىذلا نمذخؤرام ا ١ قد

 0 ام ريشاعلا لعب نأب لاحت اهبتشااذا ىنعي لهجماوهو ىبلا نم ذوخأمل.ةوأأ 00 اح ًُئ
 ءاذعب كلذنال هنمأمىلا هل دوبام هذه قين ل مصالا ىلع (لكلا ذأنال هلوق) هيانعرشعلا| 0

 ق>ا انالواو ٌرهسل (ممذخأنالفالصأ انماوذخ أر ناوهاوق) رهتهولعن ناو هلحفتالفزدغن امال
 ىاكدودممالروصةموهو نونلا ل.ةءائاارسك ىنشلا نم(شلوهلوت) رحمبنم قالخالا راكع ىلدأو ١
 || لوقو ىو< ةدحاوةرمنمرثك أامينمذ خب الامهرورمرثكناو ىذلاو لسملا نال رحلايدمقو برغم
 رك: مدع ف رحل نيد و امهننب قرفالفالاوابتم جيو رختاو برحناراد لوغ دست ف أامهروردراكتاوأإ

 سرب ر يرشأع ىلعّرماهنارسسنابب رحنا ىوز (خارعشاع ىلع ىرحر مول تح هلوق) كلذك نكمل ذاذ خالأ|



 3 5 (نكسالم لو

 ارثع ىتختسمةءارملا نانرهتلا ف قرفو هسنع ىنختسمدنا عمءاوعد عممتالث دح عدارلادجلا ىف طاغولاكأ
 ىنغ ةثالثلارو ذناورمأةياغناف عداراادحلا فالخامدءتدعرمثاعل مسا فالخ ىلءاسجب أ ذاق
 نمئئرب نمءاربالا طم مسا مهو ةمالعلا ىه:ءاربلاو ىبتنا طلغلا همفرثاف الصأ راصركذاذافهنعأ
 طرتش الهنا ف سود ىأ نعوهلوق) برغملا نعةب انعىاع تاوارعااوت ارب عسجاوةءارببيعلاو نيد
 ياوخا طارش مدسع عمة اورلاءذه ىلع فيلحتلامارتش مدع دارملا نوك نا لحي (ىب دصتنل فيلم

 فلم 0 ةءاربلا يار طرتشي نم لوق ىلع هصاام جارعملا نعرميلا ىنو اهجارخا طارتسشا عم هنا ل محي و ةءاربأ ٍ

 نكي ا 30 (هسفنب عدى عاوسلا ىفالا هلوق) جارسسلا نءر مم همدعىلصالا نال قّدصد.الرافصلا لاقال مأرمث ' كانو 3 كاتهاردرلواو هيذك نقتل (قّدصب الدال زكح نكي ناهلوق) هيف فلتخااهعمنيعلا طرتشت لهأ]

 عفو 000 ا بى, - أريونتلاورردلا بحاصو ىنيعلاو ىلالبنرمثلا اذكومريغوأر سما فاهتاكز عفد ىداولام لمشنف هقلطأ
 .ةدلا ىوعديدتبقتلا نم رحملاو ىايزلاكاهريغو ةبادحلا قام هيفاشالو هلْمملا اوقلطأ هحرشوأ]|
 ل خيل تاجر زي ل || ناطلسلل دسخالا ةيالو نال ىلوالا.هريغف محا لسعيل لباب زارتحا نسل هرد_قتلا نالرمملا 1
 نإ لاق ا ل ىنامو قساكبارخالا دعب ةنطاملا لاوعالا ف اذكو هلبقورمدملا نم جارخال ادعب ةرهاظلا لااومال ان

 0 0 نمهل.ق اع وهنال ةنطانلالاومالا صوصخ طءتريدالا نم جيارخألا دعام ديبقتلانمربونتلا

 0 . 7 : لو انرك؛ ذامد.ف,ةرهاظلالاومالا, تقلا ارخالايةنطاملا للاومالا نال ىأ امنالردلا ىقهلودو حاولا /
 كان 5 0 لم | ضرف ىلع هادأ امعازتجالا مدع لب هببذ كت هقيدصت مدع نمدارملا سل (فاحناو قّدسبالهلوقز|
 قال عل بو 00 هلام لش ىصوأ نكو هسفنب ل11! ىلاامهفرصاذا جارخاوأ هب زحلا هبل عنك اناث هنمذ نو ف هق دص ا
 / او 5 || ىناثلاو لوالاوهةاكزلا لق متثرردز و< ال هسفنب ثراولا «ؤرصف مهلا كلذ فرصلاصخمث نيعوءارقغللا]
 3 6 < 1 || ىف هناداهلعلا منان هنمذخأ,مولورحملا لاق يدعلاوهالفن باقني لوالاو فاك اوه ليقو ساس :
 كحد 0 زاحء ادتبالا فهل نأ اذا هنال سايد. نكمل هءاطعا مامالازاحأولرسلا ىلأ عماح ىنو فالتدخا هتهذةءاربأ |
 تال 8 زوحيف هةهسمىلا قا لصوأهنال (قّدص ىفاشلالاقو هلوق) ءاطعالا دعيزاحأ اذإ اذهف ْ
 - عير | ةءزماك هلاطن |كلمالف مامالل فمخالا قحناانلو لكوملاىلا نُمْلا عفداذا ليكولا نم ىرتشملاك ||
 دال قح لكولل نال لكولل هعفد فال ا .نايثهذعنأب ن اىلولل ناف نيدملاهيلا عفدا ذاريغصلل ندلا ش
 نال(ىذلا قدصص هلوق) ىبان ز هلع لكوملاةلاحا ىلع ريجانْمْلا ضمق نمىل كولا عنتماولا ذفوأ]
 ىلاابتدألاقاذاالا ف.عضتللاةرقدت هطثارمث همف ىعاربف نيلسملا نمذخؤ بام فعض مهنم ذو امأ]
 ألعب زجلا نءمهحلاصرع نال بلغت ىنبالا ةنسلا كلتىف هسأر ةب رز طةستال تح ةقيقحةيزسهناالأ] | فراصملا ثيح نمةب زحل كح هكح ىأ ةب زج ذو.خأ لا نال هلوقو ىليز كلذ ةبالو هل سيلف نيلببمل حاصمولااهنرصولو ا. فراصمعوسيلو ةيزسذوخأملا نال قّدصن الهنافرمصملا ف ةمذلا لسهأءارقفأ]ا
 | ذحخالا كرت. الوأ هملا تفتليالو لاسقي نا ةرامعلا قحل كلا لاق ةءادهك لذ نمْئش ىف ىبرحلا قد هبال ' | ىأ (ىرحتاالهلوق) ةباغلانعرمتةبزمامهتعتطقس كلذمهتمرشاعلا ذأ اذا ةفعاضملا ةقدصلا |

 1 هناي دصتلا مدع نمدارملا ن اانمّدق لوقأو 4.لاليئربث هنم 3 نييسسْلا نم ةندمب هق دصتدثول هنال هنا
 عفدلا عدا اذا )ملا تناح ىف اذه ناك اذاقلا هادا مامالا معناوايناث هنمذخؤا لب ءادأاعأزت ءالإ

 ١ ىدا اذا وذ هسالهنا ىضتقي ركذام ىلعءانةتسالا رصق (هدلو ماىالاهلوق) ىوخ نونا ىتتسل ناس (كلذنمئنفاوق) طا ةيادهلأ كح هصارت عاف رحت كاتلتاخ وسلا ف هس

 ا ىجلي زا هعدتو ج ورمملا لاق ن اسأل اًهياغو ةيانعلا ىف مز هيورخآر شاع كانه ناكن اور ارشاعمملاعفدلاا ١
 | لاق نكلرحل | ىفءاضتر اور ردلا فهعمتو ىنعلا مزح هبو هلا هقتس | ىلا ىدؤ.ال#مل لمقي ناىجش وأ

 أ| لهأ نم لوةلاباو زج نذلاو ىولا لاق بهذي هلام ق-١ بهذا لهأ مزاك ناألارهتلا قا
 تش ظفلي جورشلا رك ذامنارهتلا باصدار لوقأراولاتام ىضتقت بهذا دءاوقو بهذلا|

 هجم 000 ا ا < 7 0 ثبتي

1 
1 



 ظ ١ (نمعم لا منف نم لوالاءزحلا) 844

 ) ًاروضحو لام ارو هلت اهنصو ةداحنا ىلع ارداق نوكي ناوداكزلا هش همقذو أملا نالف ىعئاهلامأو رفاك الو

 هدب ام نتملا فءىععسو رم ذح أ الف هوو عضبتس# عمملامريضحو | هدب فام ريخاو رضحو لف كلاما

 ىمعتاهريغرشاسعلانوك طارتشا مهللعت نماذخأ ىعئاهىلوم نوكمالن ا طورشلا ىف دازب ناىتش و
 |[ ةرهاظريصتاهئالهلوق) ىوج ىعاسلا اهلك طورششلا هذه طرتشت لهرطتاو ةاكحز ذوخأملا نان
 ' || عج فاشلاو عرشف ةءاحل ىعملمذخالاو هبال ىلا ذئنحاهجايتحال .(قانفلاى لا جورخمابإ
 | أ ءراكنال (حالو حم اي لاق نة هلوق) ىقايقلا عجن اوءاساا !ءاروصلاءاف.فلا حامعل اراةةعىف لاقءافمفلا]

 ظ لاقولاكماعدأ اذاكلذك كاف طقسمهدوج وام لكسف ةاكرلاب وجوذخالا هيالو طرمش نال بوجولا
 | [أ هفرتجاانأوا ةيراضمو ةعاضوو ا ةعب دووه لب ىللاملا اذ-ه سل لاقوارهن ور<ةرامتلاوأ
 | (أ ماني دارماو باصتلاردق هسصن خلي وبراضملا م راذاام ىنثتسوو لب زد نوذأهدمعوا بناكموا|

 1 : : ٍ قايضإ

 دحتاو لوما هلع ل<1هبرمامو ل وحلا هيلع لاح لام هدنب ىق ن اكول هنال هدي قامو هدي ىفانع همقن لولا 1 08
 | علب هدب ىف ىذلا ناك اذا هيسنااءاذهو رح سنجلا دم ىف مضلا بوج ول هملارمشاعلا تفتلي ال سنجا 9 5 30 3 0 ١

 نر
 خلا ممل ١ نيم نإ - ٠ ور( .٠ || هلو5) هتيىامالونتملالوقدعب حرشلاهرك ذساك ايش هنمذخأب لهنملقأ ناكولذا باصنلاردق - حجل

 0 واسوا را نوما هاون كا ديرما لولد (نيدىلعفا 5 2 4 نر  2000تر 6
 | طبحلاب دسبقتلانمناسسلا ةباغ قام عفدناهيو ق اوهورحيلا قلاقتاكز هذخأ,امنانالاءمربنلا فاك | هر 0 0 ١ جارع اف حرصدهيو طرح اريخ عف نيدلا قاطأو بدسلا نيس ناو طوسلملا نعرهنهق دص لا لاا ذه ىف تال / 3 5 7 1
 باصنتلا قرغتس اع هريجأ ناف مصالا ىلع نيدلاردق ْنَع هلأسي ساعلا نان مدي زا.ذلا فام عفدناو هلاملا| ل 57 0 /

 ؛ ىلع ىلالمنرشل اهب ضرغنءاام نارهظاذه لءاذابوجولا نم عئام هل صقنملا نال ىسبتن ا الالاو هودصت : ل 0 ا ر

 | نتلا عوهفمدرحي ك قي ردعلا بحاصنالرطت هيف موهفملابقوطتملا ةضراعمهبفنايرعيلا قهركذامأأ ى
 ١ لوغأو هفاح ءمهتاو ىورموا ىو ره هعاسّتم ناءرمخأول طو ملا نعرحلا قو جبارعملا هي حرصاسع لب ١

 || (ناهلوق) هيفاملع . (ىلاع طصملوق) مهعاتمسانلا ىل_ءاوشنتالرعلوقلهلوقر هنمةقدصلا | 0 يو
 ١ ىف عفدلا ةبالو لاقةنال قدص, ل جورخ دعب لااتولف (ممملافهلوث) ىوج لصتملا اريهغلل دك ' كلير 50 نإ 1 0

 | طا قواهعضومةنامالا عضو ىعداهنال(رخآرشاعىلا هلوق)ءريغو رهن مامالاىلا هجورخدعد ةنطاملا | لي تخمر 0

 نعرمثاسعلا لغتما ادام الخ رهن ه-نمذحخأ نم:سدعبولو هيذكر هظو ومار شاع ل اهاّداهنافا> 1 01
 |١ تعطقنان رج اراد اودخدي هنال هلال مث ىضم امل ذوب لانبلا يرن مث رحئاراد لدخد ىتح ىيرحلا| 00

 مرتشي التالصلاو موصلا ةلزنع تناكف ةصلاخةدابعةاكرلا نأ هف (قدص ف احو هلوق) طقسف ةنالولا| يعل
 ريقفلا قحوذ الا قرمثاعلا حاجي قلعت نكلةدامع تن اكن اواهنأب ببجأو ف.لحتلا امرمف قب دصتلل 2

 أ قالخب ىواعدلارئاس ىفاكلوكتلا احر فل ّةسنف همز هررق أول ىنعم ىعدي رشا علاف هب عاسفتنالا ىف |
 قلعت ناوركنأ اذا ءف فاه سال هنات ف ذةلادح مزاءالو ديعلا قدامه باعت هناقةال_ملاو موصلا|

 ىلع ف طعوا لاخلا عضوم وهو هلوق ) لل“ اوىنأقتا اردعتمرودحماقل وكل اءءاضقلا نالدمعلا قحدي |

 0 ودتالو لماعللاتراقمطارتشالف لاح اامأ يئامهنم لك ىف ل رقأ (لاقأإ

 | لدالا نا كح لئاستلا اريغف لالا ن ا ىذتقي فطعلا ناب انش هزربو فطعلا ىلع درتام نسرلو !ِ

 ا ق.سدقانلو حلا لاح امأ هلوقو ا.هلع افدحتا ناو نيلءفالرظنلاب ها داحةرماغملا نارانخيش باحأ منة رساغملا|
 نم مهضعبهرك ذاع ىنخةسذشنحو لماعلل لاحما ةنراقم طارتشا مدع ىعنمةتحلا ناني رصتلا هنمأ|
 | هعجارع ملعب مالكهبف (ةءاربلارخأ اذا اذه هلوق) همسص تلك ىف ىهزاةيدعبلا ةبراقلايدارملا نأ

 1 خلا هشيم طخ دوك ةياورلارهاظو يصحلا هنوكل :ءارملا يارخا طرتشر 1فنصملا ناوه ىوجرهنلا
 : ادرس هلوق) ةءاربلا باشا طارتشا مدع ممن حراشلارك ذسو هةالطا ىلع نتملا ىف
 | ىدصب الناىئش ورعلا ف لاق اورلارهالظ ىف قدصب طاغ نايرشاعلاريغ مساناهجرخأو اذ( عصلاو هو ا
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 أراتتملا ناكولذاةعق ةضفلا ىلاسهذلاو ءلوق كلذ أ تلق ضورعلا ىلا نينا هت مضتو لقيا
 ا وأ نمنْلا ف ةمقلارا ايتداتلق ناقءازحا ةضفلا ىلا هذلاو لاقل ئساصلا هذ

 || لعل مص قسامتلق انوجوو ءاداامهنزورمتعملاو فنصملالوق نه ىسافانأب ايلا شور
 كو ١ نزولارا تعا نوكم نا لق تلق ناف ةممذ ةضفلاىلابهذلاو انههلوق هْنب رقبا تملك اصن م م اذام

 0 ةداجإر ىلا ْ قنزولار اتعانأب جانزلا حرص تلق ل- 4 اذهىلا ةحاحالف همل دو ومامالل انهذم سدلب وج :

 : زيي .. كن فرع || ناضتلا هيل كف (ةضعلاو بهنلاملاىأد وق) 3 ام ىلع هلج نيعتف هملع عمم وجولا

 0 00 1 لكن مىدْؤب هنا عمجلافياصنل اماتالرخ" الاىلاامهدحأ مضاذااف ا

 2 0 م 1 هلوق) رحم هسكعو أ رثكحالا ىلا ل قالا مضنيب قرفالو ىدنجربلا ءىوج هرشع عدرأ ههنهدجأو

 كل 40 : ه4 / ١ ءازسالابا ههدنعو 000 ءازحالاو ةعقلابمضن هناىودزيلا ركذو (ةفينس دنع ةجقلارا.تعارمضلا

1 
 دل نوعنر أو ةثاماهتعةرعن اندةرششعو هناك الادمق صقننو | خه دخلا ةمث تدازولاذه لعوب

 : ل نءرماسل الماودو 4 هس بو> و طاف ا تبعالهناطباضلا ى

 رهن اهاو ىلعةسخلا بوج وى ءافحخالو ةروصلا رابتعامال ةعقلاوهو ىن :ءملاراشعاب هو ةسناعلل ١
 8 | ملا قةريشعملاو 0 !انالوةءن م مياشملا ن نعال رظن عاجالا ىوعد ىف ماجا

 0 / 10 -_ 0 ا حارلا قالسخ ناك ناو فنصالا مالك الطان ء رهانبلاو هوز الا تاما او مامالا دنعاةلل :

 3 00 1 دو تاي | ناكل | ىنعل اكريصأ أ ىللعاعامجا هلود د« دازولذ قافت الارءازحالا لماكةدنعر شعتال ةيقلاناجارلا

 ل 47 ا 7 ١ | هردتئامن نقدا ريناندةرمشعو مهردتنامهل ناك اذا هلاث» (ما صن :قمسنالهوق) |

 ح ل 1 / | 4 لال نمد ةمف ىهذلا ناصناسوب لمك.ةرعأ اندهرسشع ن 2 مهدي زتا مال بهذلا ىلا مهاردملا من

 1 نهالنب دق 2 ل[ ف مةهقلارامتعا هلصاح (دادزااس هتعق تصقتناام ليمكتن ركعف هلو

 ا 3 طف لا يوقترايقعاب م 5 هضق !انبهذلا موش : راضءاف تال لا منا هناق انعامهدحأ ةه

 1 ا ةريشعو مهردةنامكلمأ 1 ىفاولاناالاررذلا وشصي لة ناواذه تكحاسمهز

 هيز ١ امهدنعو هدنعار انيدنم“ ا عوج نوكسار انمد نيرمشعةثاملا ةعق نوك مز: امهردنوجن اهتم
 / 3 5 : 4 0 ا

 0 : 0 2/يي' (| هعمو ا هردنوسج امتع ةرين اندةرشع هعم ناك اذاهنا نم ىدادحن هركذ ذام ل لعتلا ىف والات نير
 7 417 ا

 ا ا ةهكجاطاش-ا ضي امدنعادكوم ءازحالاب ناصن الاكسل فدضتازابلسس

 ا ع

 رو 1 فر 1 520 هع ١ 1 ا 1 ا 6

 ْ .. دع ري سارا نو | هتف كاك طويت 2070132.( رنامز ىارز ن0
 تعريب (مامرر |١ +١ فد قت كالو ةقفاا دنا قحط يا 0 ا

 0 17 هدير" 1 |

 1 00 ءلوةاكز هذدعأبام ضعي نالتاكرل ظ
 هى ا ردكدر | ىعمن مم هيفاملز

 تش ل ّ

 لومرر "تاه كد ١ هذخأ امرعش ةعلابدا ارااو مهاومارشعت طخ أاذاامرمف مضلارارمثع مهرشعأ موقلاترشع نمذو* أمت ,/ 1
 2 ف 9 5 ْ

 كاومإرب 0 20 | حضوام سذحلا معو ةيلالينرمش عم ره هيلع سدح لءراص هنا هفصنوأ هعدر وأ ناك ارم داع ا

 تاو ا لد ةامقلا ىىعسي ىذلا هناتىعاسلا جرت 00 رطلا ىلع هلوذ) نهذلا قاهروض> دقي ةيهاملا ءاز ١ أ
0 

 تاز 0 نك ل ل

97 . 

 ى ا ا( ةرفكلاو دوهملا نعالضف ةقسفلا هم اون مرح هانكذ ذاك لعو اننامنك لظ نه ىلع لوم همذ نءدروامو

 - يابه كاعد نم ساكلا ىلع ىممتسن | لاقف لمعلا اد ىلعكلل ام نب سن ألمعتس نادارأر عنا ءورا

 لددت اقدصلاذخأتل هلوق) ىجاب .زسو لعمل ىلس هتلالوسرهيسالةامالداقأناىضوتالا
 ١ را 0 مذخؤب ام ىل_عةدانع هيوكل نيلسملا نم ؤبامل

 ديعل ةياجحال هبال يامر 7 :ناهمق طر مث نمو همست ةدئايانهو ضومللا مراث 7

 "سس تتسم 0

200 

110 
 4 ا 1 0 02200

0000 



 (نيعملا خف نهلوالا41) ا

 أارهلاك لسع سيلاملدب وهو فيعضلا قو مريغ ةمدخ ادبرعو ةلذبلا بابثكةرابقلل سيلاملدب
 || امهردنمعب رأ ض.قاسإكمنا ل صاح اوانخي هضرق دعد لوحلا نالوح ن مددال همغذ علخا لديو ةمصولاو

 ْ ا هامربتعي ونشئامض.قدعبالاةاكزلا همزاتال ثحطسوتملا فالخي م-هرد همزاب ىوقلاندلا نم

 . | دعب تكلا همزلت امناف ف يعضلا نيدلااماو لبر ىلع اني د تروول هلئمو مصالا فضلا لبق لوحلا نم
 دعب نويدملانيدلا برأربأوإو فيعضلاىلا مضي اهم دنعناك اذاال امدعب لولا نالوح عمنينث ام ضق

 ا

 ارح كالهتسا وهف رسوملااما رسعمابطسحملافهدةوةمناخالوأ اب وق نيدلا ناكءاوسةاكز الف لوحلا لودي

 الاددقتلاى أ هحرشو ريونتفيعضلا ىف مص ريغوهو قالطالال د.بق:هنا رهاظ اذهو رهغلا فلاق / رو 2.
 0 ا و ا ل ل كانرر إي
 نودملاأربأ اذا نيدلا بر ىلعةاك زال فيعضلا نيدلا قو طسوتملاو ىوقلا دلل ةم_سلاب ينص رمسءمللاب ف 000 كن

 لسق ةراصقلا غغتاماذاك (اباصنلا ناصقنو هلوق) ارسومنوددملان اكن اواقلطم لوحنادعبأأ 40 1 2 1 مآ
 [(| ىاصنلا مادعنال لاذ ٌثرمذت ريصع فالذ.اكز اراصن غلب ناهسلع لوح عواهدلج غبدف لوح 0 تي 24

 ريصعلارمذتب مدعتي باصنلا نوك هجوودريغو نيستلوالاف فوصلاوهو هنمءزج ءاقيورمكلا
 ليقو لاملا لكك إبل تتاماذا ئغلاو لالا ريغان دحتسمالامراص لاخلا متدرمختب كلت ةبلاملانأ

 ناصنلا فنضملاقاطأ لابن اى ةعام»نبا نع ةملالينريشاضد اريصعل هل سمى عطقت. ال لوحلا

 ادعاهفرفزلافالخ ةراحت ضورعوأ|دقنوأ ةئاسراصنلان اكو لام عفملا باصنلاناصقنو هلوق ف
 ادعاعد_,ةمزيغرفز فالخ ناامهريغو ىننعلاو لد زلا مالكر هاظ ل وقأو ىوجةراكتلا ضو رع

 : 1 مور /

 | قافتالاب لوحلا؟- عطقن هناقياصنلاكإهاذا امعازارغحاناصقتلايدسقر رعي ةراعتلا ضورع 0 رب
 |اثيشطقسال لوحادعب ةعقلان اصقنو نيعلا لاوزك ف صولا ل اوزنالةفولع ةعئاسلا لعجول امهنمو || ' "لب 6 3 مر
 | ىوج اقرغتسم ناكن او همكح عطقبال لولا لالحن ىف نيدلا تحل ىفو قيام ةاكز ه.لعالاقو مامالاد نع 7 0 3

 امهنبامكاذكالو بوج وللءاهتنالا ودا ةعنالل ءادتبألا هلا كارت ال (هيفرطف لك ناهلوق)
 انلو د>وبمو صالابروجولا طرشالماك ناصالا ىلعل وحلا نالو- نالرض رز ددعو اندنعاذهو

 اف لإكلا طقسواممفهنمدءالو باصنلاىفالاةاكزلا بحتالو راصنلا ىلعالادةعنبالل وحنا نأ
 || داقعتالاةلاح كلللابف طرتشب ثدح نيعلاهريظنوهل اح ىلعالوح لاما سام لقهنال جردلل كلذ نيم

 .(| لوما هيلعدقعنا ىذلا ب اصنلا نمئءاقب نمدمال هناالا طرتش الكل ذنيباعفو ءازجم الوزن ةلاحو
 ١ لاك فاشلالاقوهلوق) انخيشاهأدرا رسكسلاو ةغلاهمذد و ملا حفب لكو ىبلب زهملا دافتسملا ضيل

 | لملدتت :راحتلا ضورعىف لقدلا هنء فات اور فز وق. ةئاسلا ف ل وقيىفاشلاف (حاءاوسلا باصت

 | قوجانهنم ىف ةياورالىفاشلا لوقل ةبسنلابهنا رهاظلاذ الا قصملا فو حراشلال وةنمقأ سام
 0 راخال نانغلاذادادغالا وج تفلتخا ناو ةرامقلل لكلا نال( نم ملا ىلا ضورعلا ةعق ,ضتوهلوق)

 0 | هيدئافرهظتو امملاقال“ ضورعلا ةعقىلاهعضرو نيدقتلادحأ موقينا هلو رردالع ضورعلا واعضو

 . || ىدهازا مهل انالخمدنعةاك زا بث ,هردتئامايتعقرداند ةسمنو مهردتامابتعق ةراصتلل ةطتحم/ نعفا
 || ىلأض ورعلا ةعق مطب هريمعت نال ىوتن ىلوأ ناكل ضورعلا ىلا نينا ةسعق مضتو لاقولف رهغلا قلاق
 نم ديفا هنا اعاو ام-انال مامالاد_دعوربتعملا هانا عمنينغلا ىنوعقلا زاتعا مدعمهوننملا
 ناك هاوس مامألا دنع نزوللال ةجقلل رب خىملا مومضملادهقنلا ى ةريعلا نا فنصملاو ىدهازلا مالك
 ناهلو ىدهازنالوق ضرعلاىلادقنلا مض ىنعالوالا قةدافتسالا هجوادقنو ًأاضرعهملا موهذملا
 بهدلاو فدصملا لوقرش"ال ىلا نيدقتلا دحأ مضىنعأ ىناثلاىفةداغتسالاهجوو لا ند ةنلادحأ موق
 لب قافناةضفلاىلابهذأا مضاذااعنيدهلاىفةعقلا راتعا ف نصملادسقتفذئن و ةعقةضفلاىلا
 انا فدصملان|لق< تلق ناف ضورعلا ىلا امهدحأوأ نادقنلا ضاذااضب |نينعلا ةعقربتعت اذك
 ةقلاالءازجالا راتعاوهو نيبحاصلا بهز مددنعر انتا ن اللا ضو رعلا عت مضتو هلوق ىلا لدع



 موا (نمكسمالنم ىلع]

 نيعلارسكحي ضرعلاو نيرعئالب هنم بناح ىأ هلام ضرعن ىصوأ هنمو بناجلا نيعلا مضن ض رعلاوأ

 فطعلا ىلع درشعلا عد رالاق مم نيرمثعو مهرد ىتئامؤ بح نابلالوأ هلود ىلع فوطعم ضو ر قو هلوق ناماعاو لوطلا ادعامهيدارب و قلط. و بناجلا هيداربو قلط» نيعلا مب ضرعلا اذه ىلعفأ ةيلالمثر نيعلا مض عم ىنعي لوطلا فالع ءارلا نوكسُ ضرعلا برغم ا فو ىلا مذيو هيل جرلا دمحم
 ماخناو أ حاكتنلاوأ ةمصولاوأ ةبملا دنع اهاونولو اهرج اؤوأاهعدب ىت-امل نوكتالةراختلا ىو عةمدشلا| اب وانةيراح ىرتشاولف ةراتوه لعدنعةراخلا ققفتامنا رهغلا ىفلاق هلعافو لعفلا حراشلاريدقتا
 بارت ضرأ ىرنشاول هنالهقالطا ىلع سدل فنصملا مالكو ىباب زل لاقانلة امل مد: الدوقتلا نع حطصلاو| |
 نودرشعلا همف ب>و هعرزوارذب وأاهعر زور مشع ضرأ ىرتشاولاذكواسل نوكَنالةرامقلا هب ىوإ ا

 مناوةاكزلا اهيف بحتال ث رح ةمجارخلا الخ ةاك زلااهمف بجو ةيرشءلاضرالا عر زب ناوةاكلا |
 كنذكالو عرزا |هقيق> هف طرتشم الذاةاكرلا بوجو عنمف ةعارزلا نم نكسعلاب بص بارخلا نالاهءرزنأ ١

 ودب الدارملاذا عقادريعءايشالا موعالوراختأ |ةينهنق هلام دارأ هنا نمىلالنرمشلاه,باحأ امورشعلا|
 للاقاكن اكول هنالاضن ارظت هيف ضورعلا نمتسل ضرالا نا نمرردلا ىفهيباحأ اماذكو دارنالا |

 ضرعلا ىهسف نمتسل ضرالا نوك نمرردلا امنا لصاحم او راحت اهئارشدنعاهاون دقو ةفيظولا | نعتاءاذا| مف تنجو ىتح ىلا ىَدؤملا عناسملا ما.قاوهالا ةمصلا مدعن | عما ةلطم| مف ةرامقلا همن تحت د

 لاماثش_رراضملا ىرتشااذاامفالذيودعلا تقلا فالخعاضرأ ةراحملل نوكمهن عفدو أ طدعهلتقف | ا
 لاملادر فال هراجخلل الا ةيراضملا ل اعءارمشلا كلعالذاد :راحتلا مدع ىون ناو اقتاطمةراحتلل نوال دب ,راضلا| ا

 ابءاع لاحو نيعلا ف رئأاافناك نا ةاكرلاا رمق بحت|باوامعملءارسالا ا رتش ىتلانامعالا (ةم”) رحب

 مسعملا الذم غابدال نهدلاوزانخلا بطحاذكو بتال نوباصلاكرثأ امن ك1 ناو غب صلاكلوحلا ||
 نيعلا ىنرث أ هلام نق نم داحلا خب دل نهدلاو صفعلاةباردلا ىف نكمل ىجانزمخلا هجو ىلع لعح ىذا |

 أ مهضعن هركذ امنا ملعاو ىحورمسلا هرك ذامل قاوم ىجلم زلاهركذامو ىلشلا ل اقهريغو ناذعضاقتل هازعو

ن ظ
 جرذاذكوهءدسلادبعوأ هلغتسلاراقع ىرتشا اذاام يرض ةراغتلل هتوك ضورعلا دست نا
 ضرعلان ا نم مولكلا*امضو حاملا نع قيسام ىلع ىنتس لفلاور دلل ل ةراتقللال تاناودحلا نم مسام

 نوكمالو نزوالو ليك اهلخ دمألىتلا ةعتمالا ضورعلا ن نمد .ءورأ ركذام ىل_عامأ د-قنب سلام
 ضرعلا همم تدي لت دولا مالءا.ثالاوذ هبا رك راعتلارد قتلا لعجملا ةحاحالفاراةءالواناومح ا

بخت هناو فرعل ان الع ةرورضملاب نوك اما يو قتلا ناىلاءاعاهسف (بهذوأ قرو باصن هلوق) هلوق ىل َ
 ر

 عفنالاب موقت مامالان عو غابباعيوقتلا نيعتي ثيحوخ الاي خلس واباصن امهدحأب اسال ناكاذاالا |
عبرأو نيتثامغلتمهاردلاب اهموقاذاهنأ هناس رردلاو ردلا ف هلع ىرحوءارقفلل| ظ

 اهموقاذاو ا«هردني

 مهاردتاباهموقي هنافالاةثم نيرشعو ةئالثغلمت ريتانلابأ ظ ٠
 اهموقولو مهارد ةةسولع بح هنال

 مهاردةريثع مهدنعلاقُلاةعقنال مهاردةتسىواس ال وهو لاقثم فصنهءلع بح ريئاندلانأ]

 نيدئامخاثمهاردلاب اسوءوقولو الابقثم نيرسثءو عب رأ غابت ريئاندلااسهموقول ناك نافأ] ١
 اغاابنا ملعاو 7 ءلماجلا- رش نع ىوج نبك الل عفنالاهنال رين اندلاناوموقب هنافامهرد نيئالثو ةنسو |

 دنءبوجولا مويريتعت ةعقلا م عضوملا كلذ ىلاراصمالا بر أف ةزاغمىف ولف هبفود ىذلارصملا ىف موقت |

 ىئامأو لاملاةاكز ف فالخلاو ناهربلان ءةسلاليترمث رهظالاوها.طوقو ءادالامون امهدنعو مامالا] |
 ءاكز (لاوحأدعب هضيقونيدلا ف فالخلااذكوهلوق) ىدنفأ ون قافتامءادالا مومل ةربعلت ماسلا

| 
١ 

 وهو طسوتملاو هر احهلاو ضرقلا لدي وهو ىوقتلا نيدلا ىف موهو أ ةع.جلاندنعو كال امدزءدحاو لوح

 . و

 0 0 . ققحمن ل ناو هلدي ىريتعت لصالا ىف هراب اهنا عاو حا اقام ىلعال سعى لوق ىلعو» أ اهل “از م 06 ؟ ناتلاة سل اهعلإ ى !لوق لعوهاغا||

 0 ةراحتللدبعن اكاذااذكوهراتتلا مدد ىوناذاالاةمنال. ةراحتلل نوكم ةراحتلا لامع ضم اقاذا كمسف امصخم أ



 (هدكعال هلوق) قرو واو ىف ثيلثتلاريشعااذاالا هل.قام ىلع هفطع قس ال2افةككوسوماقلاىف ْ

 (نمعملا تف نم لوالامزملا) م

 ن اورم نيكل اهدع نمز ىف لب رع ن مز ىف نكي عجل اذه نا موضعي ر كح ذور حب ملسو هيلع هللا ىلص
 هللة هللا لص ىلا نمز ىف ةنزلا هذه ىلع نكي ناصنلا هيريتع» ىذلا مهردلا نأ لوقنلا هذه ىضتةمو
 هنالاّد- لكثموهو ناو رمزي كلل ادنعنمزقوأ رع نمز ىفارماع ناك اعاو ه.حاص نمزىالو سو

 نافنئاملكرمةسج اهاداهلا_عاءاضتق اوال ءريدقتو مال سلا هلع هنمز ىفةأك لا بوجو كال

 |[  ناكناواونعةصق انّدنزلا هذ هو صقنلا ئزحي لف ىلعالا فصلا هنمز ىفةاك لا بوجول نيسعتملا ناك
 | لع هنال هققدتد»د بوجولا ىفن مزلمف امتع دان منال ةنزلا هذه نيدعتز حب لف ثلاثلاوأ ىناثلا فنصلا
 | ةعس نزو نتثامنزو غل لام بوجولا مدع» لوقلا ةتسوأ ة سمن نزونيدثامف نيعترريدقتل كلذ
 مهتزودلب لكل هأ مهر دريتعب امناو مزالربغ نزولا ذهن نه ني رخأتملا ضعب هب ىتفأ اموانرك ذام موزام

 نوكنادقتعي نابح لاقي نأ تاوجلا ىف هاضترا ىذلاو ىدنفأحونامهرك ذنيهجو نمدودرع

 هءلعهنمز ىف اهماومه اردلا قاطأ ثدح عراشلادارم لمقام ةعيسا|ونمةرمشعلا نوكت نا مهاردلا ىف ريتعم
 ةالصلاهملع هنمز ىف ةلوهجم مهازدلاو ةبقوالا نوكت نا مددالو نزولا اذه ىلع ةمولعم تناكمالسلا
 هداةتعانيعتي ىذلافاهريغو ةاكرلا فدامعلا حو هللا قحاب. قلعتيو ل همت نا مصب فيكو مالسلاو
 قالطالادنعمهغللةقباسلا هوردقلاو نزولا ةفورعمتناكمال_ىلا هملع هنمزىفةلطملا مهاردلا نا
 هقالطافرغصا وأرركحأ ىرخأ مناكناو ةعرمشلاريداقملاو قوقحلا نماهرعغو ةاكرلا قاعتتاهبو
 ملا لاقثملا فربتملاوىأ (منانوك«املاقثملاو هلوق) ملا قالطالا دنع موهفملا ىلع لوجم مالسلا هءلع
 ةيلغلااناءف هنالاعبطتتالاهنال شغل يلق نعولختالمهاردلا نال( قرو قرولا بااغو هلوق) ىوج
 ةدورضملا مهاردلا لي-و فتككو ةئل ثم قرولا سوماقلا نع ىوهملا لقن (ءاراارمسكم هلوق) ا

 ًأهلوقو#لاءارلا نيكستوواولارسك, و اهتبكستو اهعتفوءارلارسكموواولا متعب قرولا ىراصح ارق نعل قنو

 ةءااليترشلا ور هت بحتال ل .قواطاتحابوجولا ةصالخلاو ةمنالا ىف راتخخاو . ىواسملا نع تكس

 ىلاارظ: فصنو نامهرد بح لءقو بوجولا ةطورذلا ةيلغلا مدعل بوجولا مدعر هلالا ناهربلا نع
 بفهذلا غاب نافالاو بهذف بهذلا بلغ ناقةضفلار طولخغنا بهذلا امأو ىبتنا همدعو بوجولا ىهجو
 | الاوارتعف ىفداكذلا بحت :ر اجتللاعلسوأ ةحمار انام تناكنا سولغلا(عرف) رهث تيجو هءاصن ةضفلاوأ

 مب رصف ةراجتلا بن نمد الو هلوق نمىثتسم (حلاةضفاهنم صان ناك اذاال هل وق) ةيلالنرشالف

 ىونةاكز ا همزاتن زول اناباصن تغلي وصاخت» تناكنا َ ولغملاةضفلان اةبادهلل عمت حراشلام الك

 ىيعلاكريغو ىلي لاف ىذلاناالاردلا قف هلع ىرحوالمأ اياصن عقلا ثدح نمتغلدالمأةراجتلا
 ||| ءاوناقرطتب شغلاهيقتلاغلا ناكناو هترانعوةراحقلا ةمنمدعب دقم هيلعةاكّلابوحو ناريئلاو

 تغلب ناداك زلااهبف بجتفرم عت صلختت هدضف تناكن افرطتي هراحتلل هوني ناو اةلطم هتعتربتعت ةراحتلل
 ناكولاعزارتح الل لا صاخض ناكاذاالا هلو قبح راشأا دست: نا لعاواهريغىلا ضلاوأ اهدحو اراصن
 ةضقلا صولخ ناةياغلا قرهظتساو تكلهدق ةضفلا نالروهل دنع هملعئثال هناف صلخت الابسضأم
 (اناصن غل تهلوق) ةيلالينريث ناصةلارد قب ضف مهاردلا فن وكي ناريتعملا لبطرمشن سل ههاردلا نم
 ىندأ نماناصن تغلب نااهنا اردعلا نع ةملالمن :سشلا ىو موق: اذاعنيس لوا هريغىلا مضلاب وأ اهدحواما

 ! (ضصورعشفو هلوق) تاالفالاو ةاكزلا ارق تدجو|رتضف تالغىتلا ىهوداك زا اهمف بحت ىتلامه اردلا

 أ اذكريناندلاو مهاردلا ىوس ضرعوهفئث لكو عاتملاءارلانوكسواندلا ماطح نتعب ضرع عجا

 | هنال بسانبالءارلا عفب ضرعل اعج ضورع لعجر لاف هلوقلر طن هفو حاملا نع موضع هلقن

 | سدلام مولا ءامض اكو هواهتوكس ضرع مج نوكي نا باوصلاةرردلا قمن ادقنلاه مف لدي
 ٌماوسلاةاكزرك ذمّدقتل لسنلاوردلل تاناومحا نم مسام هيلعدربالو ناو.حا 0

 ضرعلاو



 (نيكسملم انكذذدل
| 

 لاملا ةممنلا رك تنحوةاكلا نالو ىن.ع صوصنلا قالطال (حادعو ف سوو أ لاقوهلوق) رعكلذأ
١ 

 ١ ربا نم قيسام ماماللو ىاب ز كلذ دعب هطارعشال ىنعمالف ىنغلا ققحتلءادتبالا فناصنلا طارتشاو
 هزل مامالا لاق ناماعا_ملع ىذمو مهارد ةسهنو نانثام هل ناكولا-عفروظي فالخنارثأو جرخناو

| 
 نءحلاسلاراصف ةسارمشع عروق نو ةدجلوالاماعلاىف ه-لءاسحو هنالةجالاقو ءعأأإ
 اذا ا ىفوالماك ىناثلا ف را هنلاراصةروسكلا ىف ةاكر الهدنعو مهردنُمالاءاصن ىناثلا ىف نذل
 نورمشعو ةئالث ثلاسثلا ىتو نورمثعو ةعرأ ىناثلا ىف هلع ناك لاوحأ ةئالئ لع لاحفلأ هلّنأك
 مهزد نعو عدرو فصن نيرشعلاو هئالثلا عمو مهردنامتأةثالث نيرشعلاو ةءدرالا عماش لاو

 دحأو ةئامست ثلاثلا وحلا قنيدلا نعغرافلالاملان ا ههجووانخش لاق نع سنو هياوصو هن اذك مهرد نو هلوق نيهاش شل لاقو جارمملا نعرج نورشعو سجن لوالا فب هنا فالمخا
 فص: ناصنلا س# نيثالثو د_حاو هن نا كمال نوريثعو ةنالثنيرمثعوةثاممست ىف نوسج

 رع هتعد ال يروصتوهذ سا بحاولا مهردلان م ةسنلاهذ بخ ولف نسج وعد
 زاحنمهدرالا نم س ج نوك«نازاجاك دحاولا نالاهد ع وأ نع ىل-.ةنوكينال مص سيخ لنا

 | دميريتعملاو هلوق) لمأت هيف ىبتن | مهدنع فمنو ةعبرأ اف قب مهردىتئامنم نورشعكإهاأ
 بفجاولاردق ىَدؤملان وك ناربتعي ىنعي (عادأ هلوذ) ىوج باصتلا غولب قهناوض (باصنلا غول

 ارفزلاهالخ هلوذ) ىلواناكلابوجوو هلوق لبق ءادأ هلوق دعب هركذواف ىوج همالكرخ آهبلعول دب
5 
 ىبليز فصنو ةعسارتمد ةسهوهو هرمشع عبر ىَدْؤب نيعلا نم ىدأ ناوزضفلا ىّدْو.ناالا (دجت
 اجالاب تريثعا سذحلا فال نم ىدأ ناف سنا نمىدأ ذا امدسقم ةهقلارابتعاىف فالتخالا|
 ١ لتابسعتلا نم ىدأول تح ةمقلا تريتءاهسنج فالحت نم ىداول هنا اوعججاو هظفلو جارعملانعر
 هنزو ناكولو هلوق) سنحلا فالخم لب ملا دنع دوجلا موق فوق ىف :ركرل*انالاريغ نم مهار دة
 قافتالان نزولل همك ةريعلاف بوجولاامأ طقفءادالا ىف عفتالاريتعب انادمسخ (اقاغتا هلوقملا نيجوُدْلا
 مدعلر هن مهردانثامهتعقو لق امم ةرمشع هنزو بهذ“ اناهل ناكولاعف اضن أ قافتالارداكرلا حتالاذك
 ريتعملاو ريدَتلاو فوذحم ىلع ضطعهنارهاسللا (مهاردلا فو هلوق) انز 5 ناضتأا لما
 |متاوخاو ةعمسلا نا لع ىوج سذج لع هنال فرصلا عنك (ةعس نزو هلوق) ىوج مهاردلا نزو ىأ (مهاردلا ف ريتعللاو هلوق) ىوج ةعبسنزو مهاردلا فوابوجووءادا امهنزو نيءاصنلاب
1 

 تناك قلطملادد.علا ليدودعماببدصقيملاذاامأ تن ؤملادود عملا عمرك ذتورك ذملا دودعملا عم ْثْن
 ةتسلافصتةثالثلاملوقف ابلعلالودامأو مهضعش اال مالعا اهنال فرصتتالوءاتلاأل
 ىأباصنلاو هلوقو بجاولاردقلا جارنا فىأ .(ةاك زلاىفهلوق) مالعالا ضعن ىلع اساور
 اطاربق نو رشعراشدلاوهر لاقثملا» (لبقامةعس هلوق) ىوج حارخلاو ةقرسلاو ةاك زلات هن[

 ردمبنزوة داب لكف ىتفي ليقو مهرد عابسا ثالثو مهر دوهف ةريعشة نام لاسقمملاو ةريعش نيعشسرشلا

 نونامئوةهثامهنمراصنلاف ةاكزلا مهرد نمريك أوهو ةدح نوتسو ةحبرأر صم ئهردو ةياغلا وأ
 هلوق) ركن املاقثللا,تسنواطاربق ريش انتا هنال (ل اثم سامخأ ةثالث مهرد لكهلوق) ىجلب رزاتشلا ١

 5 (هنام .زرتاسح عمش هلوقلى وجزر زعلادبع نب ءرعال باطلا نا ىنعب ) رع فلذا نارملا|

 راصوةاونلا هش ناكمهردلا ن اى انم غرم ارك ذو هممأ ىدهعفف ناك ىرذلاو عجلااذهنابرغملا ف | ا

 ل

0 

5141 

 . | لوحادع كالها فاضي ًارهظ فال.ةلارثأ نا نه لءقامو ىتذمالاك هج ننوكك نا

 ٍإ مهردلا نوكبف ىناتسهو هروُسقم ريغ ىأ ىايزتاريعش سخ طاريقلاواطاريقرمث عة رأ مهردل 9
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 | فو ءارارسكة-قرلاو ىلبزرشعلا عمر ةقرلا فو مالسلا هيلعهلوقل (حئامهردىئامفبحهلوق) |
 || نيرشع نم لق أى سيل هاو ةقدص قاوأ س ج نوداعف سيل نانهشلا هجرخأ ىو ةباغلا فاك فاق
 || ةزمهدع نم:اوران هور مامهردنو»رأةقوالاورانيدفصنارانيدنيرمعىف و ةق دصاراني د

 || اهفيفتتو ءابلاديدشتب قاوأ اهعجوءاملادب دشنو ةزمهلا مذا ىهو ىلشأ ءخوهو ىاوآلوقمف عسجلا
 ظ أ اناقو ىلع عمجتو ةمقو ل اهت هنا ىنامعللا كحوواولا فن ةيقو لاقي نادحأو ريغ .ركناو ضايع ىذاقلا لاق

 أ نيثزولانمب ل دياريس اصقنامرت«باصنلا صقتولو (ارانيدنيرشعو هلوق) ةياغاناكر و ةبكرك
 | (رثعلا عبر هلوق) عئادسلا ن عر كشلا عم هل اكن مالفباصنلا لاك ىفكشلا عقو هنال_حتال

 || خفي ىلح عجمابلاريدشتواهرسكو ءاحما مضي (اءلحوأ هلوق ) رحةرشعلاءازجالا دحأ نيعلا مب
 لأ لاحرلا ىلح ناكءاوس هلوق) رح عسجناودحاولايأر قي مملح نعىلاعت هلوقو ىوج ماللا ناكساوءاحلا
 جيرسلاو ماعللاو ةقطنملاو ملا فيلا ةءلحو لما ىلملالوانتم هقالطا ىلعنتملا قتدأول (ءاسنلاوأ

 لوقاو ىوج ىلوأ ناكل عئادملا نعربنلاىاك ام ثوني وأ لمجتلاوأ ةراحتلا ىون تصلخت نا ىناوالاو
 ىلح فبهتال ىيفاشلا لافو هلوقإ طقف ءاسنلا ىلح ىف ىجفاشلا مامالا فالح ناكل وكذام ىلعرصتق اامنا
 هشاف ماني سلو حاس قل ذترم هنالو ءاكز ىلا ىفسدل لاق مالسلا هيلع هنارباحىورامل (حتاءاسنلا
 لاقف بهذ نم ن اتظ.لغ ناكسماهتنبادي ىفو لسو هلعدتلا ىلص ىنلاتتأةأرما ناانلو ةلذملا باي
 راننمنيراوس ةمابقلا مونا مهلا كروس نا كرسألاق ال اذهةاكز نيطعتا مالسلاهءلع

 لاقالتلاقفن تاك نيدؤنا4لاقف قرو نم تاختفابنعهقاىضر ة شاع ىدي ىف مالسلا هملعىأرو
 لاقفوهزنكح مهلا لورا, تلتف هذ نمىلاحاضوأ سلأ تنك ةلس مأ تلاقو رانلان مكس |

 لوانت, ةمآالا ةضغلاو بهذلا نو زنك ذلاو ىلاعت هلوق موعو زنك, سالف كرف هتاكز ىَدْوُث نا غلام
 سلو حام ق لذتنم لوقو ىومسلاهلاق هل لصأ الرباح ثيدح نم هاو رامو ىأرلاب هجارخازو حالف ىنحا
 | لاهتسالار امهتاكز طقستالو ءاغلاةققحامهيف طرتشمال ةضفلاو بهذلا نيعنال هعفنال ماسنب
 ةاكزلاامهسف بحتد اعلا نمرثك أر لاى وأ لج رلا ىلح ناكوأ ةقفثلل ندعماناك اذاامهثا ىرمالا
 || لطمتالو ةراحتلا ةمنىلاامرمف باتسالف ةراحتللانامثا العن امهنالو تجوال ةلذ.لا بايثكاناكولو اعاججأ
 || ليز ةشاارالا راحتنا نوكتالفل اذبالل تقل ابالرهاوجلاو ضورعلا فال لاممتسالا,ةينغلا
 ةكسملاو ةقرلا اذكو ةضفلا نمسورضملا*ارلارسك قرولاو ةباغبا.كا نم لذّدن امءاملارسكم ةلذملاو
 ظ ا قل ىوراك او ة مهلا :اخنا,تاتتفلاو ىدنفأحونراوسلا فاكلاديدشتو نيسلاو ملا تشب
 ظ اىروتاخفو تف عجاو عا اوهف صفابمف ناك اذافاف صفال ضف نم ةقلح كي رحتلا,هضتفلاو

 |سخلاو ةفعتلا نعىناتسهت مصلاوهو (هياس سمت لكف مت هلوق) اهلجر عسصا ىف ةأرملااهتلعج
 |بحنا مهوشالثلهاسداز لب سج لكى مهلوق ىلع رصتقيلو ةسخلاءازحالادحأ اسما مضد
 | (ياصنل |سج دي ازا غلب و هلوق) ىراصحارق نعىوج مه ارددجخامهرد نيعرأف

 |تحالاهنالةفيتح ىأدنع لق امم ةعب راوأ معبرا ميل ىرخالا ىلانيتدانزلا ىدحا ضال امهد> | نم

 رثعلا عبر بجاولانال (ناطاربق هلوق) رحروسكلا ىف بهتابنال ضتامهدنعومدنعرو كلا
 مهاردةرشعيرانيد لك عوشلاربتعادقو ناطاربق اهرشع عدرواطاربق نونامث لبقانمةعبرالاو
 ىأ ف اضم فذح ىلعه ذل! سم ىهو حراشلا لوقو ىوجامهرد نع راك ليقاثمةعب رأ نوكمف

 بهذأاو ةضفلانمراصنلا سمت نوداعف ىأ (هنودامف حالو هلوق) بهذلا باصن سج
 /وفعقاملاو هتسهملعفامهردنيعسو ةعسواداصن كلم اذاف نوثالثو هعست باصنلا دعب ةضفلا فو فعلاق
 اثيشروسكلا نمذخأتالذاعم ثددح ف مالسلا هملعهلوقل ىهذلا فوفع سلا ىلا سخان اماذكهو
 روسكلا باح اىفو عوفدم جرحا نالو ةقدصنعبرالا نو داعف سدل مز نيو رمت ثيدح ىفهلوقو



 ماب (نيكمالنم ىلع)

 ةاكراىوف (ةتإ ىهتنا طاخماردك البتسال ارفكمال قدصت مناهطلخنو ةئامرخآ ن مو هنأم ن اسسنأ ع .
 اذا ب تكملاىفلعملاوأ هقبدص مودقب هرشم نموا ةر وكانا هلا ىدبناواهيراقأ ناسصولا عفدي مف[
 لمت يور خم ادعب هرمثو اهض :رأريشع لولا كو (حا باصتو ذل عولو هلوت) هريغور توست رحاتسملا]
 هسأر بار ل عولو فسوب ىنالافالخزاوجلا مدع ارلاو :رثلاحولطو تاسنلا لق همقفلتدعاو كاردالا |
 ىلقأ كامول هنال ب اصنوز هلو ةب دق دج ا فالح ف سوب ىأ دنع زو ب هيد ندعم مو موصرذنولو زول
 ةنس ف هنع لحمام كلماذا|عةد.قمةلثسملاوزوحالن ملام ىلع لوما عمت نيتئامنعةسسج لف هتف[
 ناطرشش قب وةدافتسالا نمج نم لوح ماتدعباكرلا هملعو !متاكز نعز مل لوحنادعب ناك اف ليحتل ٍ
 لوح ف دافتسا مث مهردالا»دب ىفام كلا ه مث نيام نم هسجت لعولف لوح ءانثاىف باصنلا عطغنسالنا ١
 نم: ل عرلو لوحمارش [ىفالماك ب اصنلا نوكي ناو لكلا كاهولام فالخي لحتامزاجنينئام ىلع |

 ناك يحولو ىعاسلا ديىفةئاقَءاشلا تناكحازاالاز صم نوثالثو ةعسن هدنعو لوحلا لاحو ني ءارأ
 ءاوسلا نمد كلذ ىف قرذالك-نيعلا ماقك اهمال هتلانماهذخأو ااضرق هسفن ىلعاهقفنأو | اهكلرتسأ
 كلذ. لما كإم نعتجرخا لا الة اكز عقتالاهماف هتلاسعنماهذخأ اذاامف هئاسلاىنالادوقنلاو
 ىعاسلادب ىناهماسق.ديبقتلاو ندلاءاهباصن لمكمال ةٌءاسلاو علل انماضريص» لوحلا عنيف بدسنل
 هناناعج ندثسملاةديقوه (ناصتوذهلوق) ىوجالغن عقتاهنافريقفلل اهعفدولامع زارتحاللكحوأو ||
 نم سج لحجر ناكولاك (نين-لهلوة) ىوج بمنلالو لوح الاهعد_ةنهلزوالالصأ اباصن كإعرلاذأ ْ

 ىأ (عمصهلوق) نيتنسلا نعنات الا عقت لبالا نم س هكلم ىنونالوح ا ممثنيتاش مف ليالا|
 ماش عبر لممف لبالا نم سجن لجر ناكولاك هل عت دئازلاو لصالاو هلوالا باصنلا نال لق 1

 تاموا ل وحلا مات .ةريقفلارمس ولام عف هقاطأو لعمل خص لبالا نمنو رش ءهكلمىفو لوحما مع
 نك نافل ماك ب اصنلاو لوحلا حاذا|-عدمق هوه منرب ونت هبلا فرصلا تقواف ةريصم هنوكريتعملاوديراوأ |

 رقفلاديوددب فا باصنلا لكي ىتح كل ملادي هدي نالاهذرتسا ىعاسلا دب قواكزلا تناك ن افرطتالماك
 ناك ناهنهذنالو انقاناكن ا هنمهّدرتسف ىعاسسلا دب ىأد دي ىف ك الملا. ةاكرلا هنع طقس ىيت-ابضإ
 نالزوح مناف كلم ف تسل ةريثك ب صن مّدقهف باصن دنع نوكي نا بصنلوا هلوق ينعمواكلاق

 لصأ كناصن لك لوةءوه (رفزلاقال هلوق) ىليز هلو كريف باصنلا ىلا ضد اذفودعنادق اهوا
 عباتمدعبامو لصالاوه لوالا باصنلا لوقت نحو بدسلادوجو ل.قءادأ نول فاك زلا قجىف آ
 رب ونت نيذعلا ىف قرغلا*ىعسو ىعمال ىرقةاكزلا لوح نا م_عاو ىجأي زدبلا مضلا نان :ركةامليادبهلا]
 اندنعزاح هته#ي قدصتقزيخ اذهبوا مهارد هلدع قدصتفرانسدلا اهب قدصتلارذن (عربف) هحرشؤا

 نيطسو نتا ى دو نارذنولام فال زاحامف دعت اش قدصتق نيطسو نيتاشن قدصتلارذنوأو

 نيتقارا معلا هنالزومال نيطسو امبنم لكى واسس ادمع ىتعأو اًءاث ىدهأ نيطسو نيدبع ق دعنا |
 ريقفلا*انغاهنمدوصقملا نان !هودفوةاشلاب قدصتلار ذي فالضدحاوةدهعلا نع ج رالف ن ربا
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 ىو ىلن زل اكمف ىئذلاو مامالا ن مال مرملعرم ث رح هته نمريصقتلا ن الل دعلا لها ىلعرماذا نان ٍخ

 قونالا قت مضلا فن الفن ىنأدنعم_فج نمباصنلان .دنعامىلااكحرملا مغلاو رق.لاو
 هلع هلوقل ىئنمهناودحاو لوح قدحاو ام ف دحاو كلام ىلعنيت :رمداك لا باتا ىتكلاوةقدصلا

 دنع نثواةروتعم ضرأ نمو اهرمشع ىدأ ماعط نم فالذي مذ: امهدنعو هقدصلا تال مالسلا
 ملعاو لصالا لوح ماتدنعداغتسملا قداكزلابوجو مضلايدارملاو خفل !نعةيلالمنرشورطف هف دص ىدا

 رد مضت ال ةٌماسدر ىرتشا دقن ةاكز ىدأولواضأ ةيلالينرمث ةجقل ايةراعتلا ضورعو ندقنلا ف مضلا نا
 افتسلل فنأّساعاضولف لصالاءاقب دافتسملا ضل طرتشا و محاولا نمودنعامىلاةعاسلا مضت ال ىأ
 همزانال هناريغاعاجا ضن اهناةئامدافتسا مث نيد باصن هل ناكولام همالكل عمو هكلمذنمالوح
 تامولاهفرهظ فال ارثاو همزاب امهدنعوامهرد نيعيرأ ض.ة.لاممامالادنع داغتسملا نمءادالا
 لاكشاالف هملعو لامللو اولا (ماد.فتساو هلوق) ىوجامهدنعال دنع | غّتسملاد اكز طقسا لغم نويدملا
 لعفلا ىنعمهمف سل مسا ىلءةيلعفلا فطع مزافادأو ىل_عفطعلاب ديفتاوامستلا ضعءلىف عقوو

 هلوقإ) لوهحم ديةتساواو مولعلل ىف ناكن ال ىوجادبسلاركذ اكن اك ىلعاةطعنوكمن ا حمنالو
 دنعورخ ضو ةمصولاو (ةمهاو ثرالاك هلوق) رهملاوةرحال اوءارشلاكدوصقموا (مادوصةم ريغ بلشت

 (ملا جار اذ أولو هلوق) باصنلا ىلا ه.ع2ىىأ (نالوق هلف هلوق) ةضفلارات نم هبفىث عوقو
 ايزارتحا ادق سلذالاو ىوج كلذكس ورلا جارت نارهاظلاو ناسسلا ةياغ فاك ضرالا بارت ى
 هلوق) ىلن زلانعةيلالبنر اضن أ ئث هنمذ خور ل مهدنعوهو نيتسدريغو جارخلا هنماو ذخأ لول ىتح
 هنمذخؤي ثحهو رشعفوه مهب رماذاام فالخم ناحل انةيامجلاو مهمل مامالانال (ىرخأ ذوب ل

 (نيخما مت نملوالاءزحجلا) 3

 دم

 مهتم ملاذامث لاق ثدح هفعض ديفب ام ىبانزلارك ذو ىقاكلا قرصتق |هملعو بار خا ةداعادىئغنالر ردلا

 ماقأو ب رح اراد ىنرما ملسأ (ةقث) ءارقفلا هفرصصغ جار اريغامأ مهنمةاملاو ةلتاقملا هفرمصم ارخ ١

 الفالاو ارم وح وباملاعناك نااهئادأب ه.تفنو ةياجلا مدعلةاكرلا هنم مامالا ذأ الاتيلاج رخممنيتسابسف
 مهيلعقداصتلا عفدلاب ىون اوس ىأ (ونيملوا ىونءاوس هلوق) جايز بو جولاطرمثوهو هغاسل باطخملا نآل
 عفدملاىونءاوس هلوق نمىوجلا دما ةسشاح ىف اف هرخ [ىلا لمقو هلوق نه ىأم-سام هلع لديوم لوأ

 مهاعقدصتلاعفدلا.ىوناذا لسقو هلوق) الواقدصتلا عفدلاب ىونءاوس هاو صو عسانلا نمفيردتالوا

 تارابج ىف لجرلا نمذخؤب اماذه ىلعوءارقف نونوكيت اعبتلا نم ميءلعاعاوسوحول هنال (هنع طقس
 مهيديأن امن العصالا هناطوسنملانءريخلا قو ىتليززاح مولع ق دصتلا عفدلابىوناذا تارداصملاو ةلظلا
 نآيزينعلا نكعالهجو ىلعاهريغب سائلا لاومأ اوطل ولا مل لم ثهقالطانا ذهو ىبتانيمملالاوها
 الو طااذإل كلمت راص هجولا اذه ىلع طاخلارامتالدوسلادوسلاوأ ض.لاب ضيبلا مهاردملاتطاخ

 هلشإللا توم عم هيلع قدصتلا ةمصف ةعب دولا ىفهب<ب رصتلا ىنأ س[كمدنع هل ثم نيعضتالا همحاصل لمس

 هل لب طولخملا نعكلابلا كلم عطةنبالامهدنءو هلع هتمذ لاغتشالا اريك ناكناو مامالادنع طولخملا ىف
 تورث مدعلاماقدصتلا ةدعف همهار در دق طولخنا ىفهكراشءاث ناو هلم طلاخلا نع »اش نارامملا

 نمط.هلا نعةيلالنرشلا ىفاخ مامالا ب هذعاذخأ هلثم هتّمذ لاغتشالوانمحاصلا بهذعاذأ كلملا
 بهذم ىلع < رذت هنعثروو ةاكزلا هملع بجو ىتح هلاك امراصءهل اء هطلخو الام ناطلس بصغملوق

 اضرأ نسح عشا وركذارابصت هيا رال هءلعامءادأ دعب ىلضاغلا ناكاذااعدةمةاكزلاب وحو ومامالا

 هرواهضعيباهطاتو ساسنلا لاومأ بدغو لامهل نا ملاذ اعف هءاعةاكز الهنا ىلا فنمملاراشأ و لاق
 كر (عرسف) ءارقفلاكاالاواوتعن | هيانرأ ىلاَد هرب هَتمَذ خدر فت هماع بحو ةمواظاملا حرش ىف حرص
 ذخأ اذااما ىطقلا مار اءىدصت اذارفك«اماردلا فو ىسرتن ءازالا قف ادا مارح لاما لالحت الاملا
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 عمم (نيكح مالنم ىلع)

 أ اضاذه تلق بارا نادجو دعدن زوج لع لدركذ امو اتلطمزئاةعقلا عفد تلق نافرجلا |

 | ءادافالاو فالخملاةسش نعدعب أنوكل بجارلانم لعردتيلاة ابن عفدياما هارماطلا
 أ ىلعو (صوصنملا ريغ ءادازوحال ىيفاشلا لاقو هلوذ) ىرادحارق نع ىوجزئاح هيلع صوصنلاربغ
 تسىفو:هاشواش نمعب رأى مالسلا هملع هلوةلروذنلارتا ارافكلاو رطفلا ةقدصورشعلا فالخم اذه 1 :
 لع قلعتت ةررق اهنالو لالعتتلاب هلاطن از دوصالف صوصخلان مك[ ذريغىلا نول تنب لمالا نمنينالثو |||

 ةلوقعمريغ ىهو هق دارالارأ هبسق ب رتلا نالاراهلاوابادملا فالخنينعتللالردقلا نا.سلاهو فو اثنا 3

 ىتحرق لان صيصختلا ىضتقرام فنصملا مالكف سدل (رقبلا ىف ماكحالا هذه هلوق) ىلب زلوقعماذهوأ]]
 ىأس انلالاومأت ارزن نمذح تال مالسلا هملغماوقل طنا وهلوق) ىوجرك ذامقاتأ |

 ةرزح عجب تارزح لاو ءراده نيين اجا نمارظن همذ نالواهطاسو أنمىأ مهلاومأ ىثاوح نمذحخو اها
 الو ضءالاالوامرلاالو ةلوك لاو عأت الرخا قءاسدقو رصةلمهلاأ رلا ىلع ةطوقنملا ىازلا دقت
 ءاسلاديدشتوءارلا ضبان رلاو لكالل تدعأ ىتلاةنيهاةاشلاةزممملا فب ةلوكالاو ىتلب . زوغلا لا

 ىلا ففسوب ىأ ن نعوجاتنلا هش دحتااب رلا برغملا قوءارلا مذن باير اجراها يرو مه دروصق

 ضاخمناهءاحاف ىلا« لاق قلطلا ضاخهلاو فلخ ىهال اواهتدالو ناح مثلا لماحلا ضخ املاو اهدلو
 ءاضملا خفي ةفلخو ةراغلا فاك ةدالولا عحووهو ضاخملا اهذعأ ىلا ىهىرهزالاىلاةوةلخملا ع ذحملا

 طسوو دج ىلع لالا لمتش دايماحأ رفاق اسبطراذعأ قلما مالاوهل
 مئاركلا نمبجواديج هلك ن اكن !مامالادنعو دم لوق وهوادسج هلكناكن أب ل هش ل أ: ىدرو

 ةلفووب ..تن اهنم نيف نص ىلعو أ :ىدرو طسوود مج ىلع لاما لّةسااذاطسولا ذب امئارصلا نعربنلا فو
 طسوتام ىفاتسهقلاءركذام ىلع طسولاو د سقتل الحم ف قلطأ هنا هب اعدت بهذه ىلعان 0

 ضاخم تنب ىلارظن فاعلا لءالا نم سع مل ناكحول ىناكلا ىف نكمل ىدالاو ىل_عالانيي
 ءاكلا مص توابل ضفأ ةعق لاو وقع نسلا فهنعلضفامو بسلاداةعنا ىفةريتعملا بال ة طولا .

 توافتلافنيسج لضفالا ةمقو نام طسو ضاخ تنب دع تناكح نانهسنلاكِلتب طدولا

 ارقبن ونام هل ناكولاذكو طسو ةاش ةمق فص: ىواست اش نامتلا ف بجاولا ناانفرعف فصنلاب 1
 ١ ارطن هلوذ) ىوج هّشدرالو لاه. نارهاظل ((هتلاذرالو هلوق)طسو ةنسمو عمدن ةمق ىلارظن فاشلا نم

 سلو طرششلا باوجاذه (اهرك اهذ بالف هلوق) ىوج سو ثمرمشتو فل هبف ( ىنغلاو ريقفلا بأ .
 هلوق ىلع هفطع هن الذافطعا ذام ىلعرط هلوقب ةلكتتماو ىوجلادسلا همهوت الافالخ فوطعع

 سدح ارهربح نكل|هرايشخ |نودب ىدأتت الف اكزاهتالاهكاهذخأب الاعاو ىبتتا قدمل اذ عال

 هنممامالا 2 فانك نععنمم ا!نمناىواعل طل| نعءا هضلا نبا ىلقنو 5 نءىوج هسفنب ىدؤ.ل ِ

 ماقمهعفد ماقتافدصلا دع أ هيالو مامالل ن كام هنايالل موني ل هناعم 3 أر-|اهلهأ فاه« ضوفافزا 3

 كزهناذخأ|منهذ» وى زلال عربغب هذا الوا مبهتيلاطمريقفلل سيزةيلالز ملا فو اشاالا عاد| ١

 جوحأوه نم هتبار ةوا ىنغلاة لق ىفنكيمولام امأء اضقلا كلذ ناىلا ةينقلا ىف راثأو قب ولهنمدرتسيوا

 نمءارقفلابم .هتنا فلا نعةاكرلا ناكردص اضأ اهمفو ةنايد اعريغب دعخالا لح هل ح يفتش

 هسقنب ىدؤيل سحاب ربح نكلو رابتخاالءاهتوكدلةاكز عقتملارمج عاسلااهذخاردلا و ءازاا ظ

 | ىنهتناةنطاسبلا الر هاظلالاومالا ىف اهطوقسدب نفل سينا ف نكلرامتخالا فا الراجل | 8
 | ىفاشلادنعواندنع كلثلانمرتتءتذ نيف ىصو ناالا هتكرت نسل ل اكررلا هلل نمتام(ةسقتإ |

 نالو هسنحي ىحال سنج لكن ال ( هيلا باصن سذج نمداغتسم مضي وهلوق) نوع ا هذولا(

 ادفع طحما قلاقالف عناملا دج رانابأ نادل ميسان ىو مضلاةلع سقم | ١

 إ

 ا
: 

 ل 5

 ديقتلاو ناكلام ىأب لص كل ذوءارقفلا ةهلحدس دوما ناانلواباضلاو اءادحلاك هريغب ىداتتالف |



 (نيعلا تف نم لوالاتزحلا) 0
 دعب كلامملاف ؛وئالوهلوق) ىليزعبتهنال رلاىلاالوأ فرص كلهاذا ةيراضملا لاكعستلا ىلا
 ةنلالينرمثلا فاكمصالاوهاذ هو ىصاسلاو ا مامالا عنموأر يخأتلا ىف طرفوأءادالا نم نكت ناو (بوجولا

 1 نال عضال هنا مصالاو ةعب دولا عنم اذا عدوملاكعنملااب دعتمر اصف هملط د ذعهادالا همزاف ذحن الل نيعتم

 ءارالاراتخال هعئم نوكي نازاو“ ىرتا د>و لو كإموأدب توفت ىعد_ةس نامذلاب وحو

 ماودل طرشةردقلا ماو دفرمسلا ةغصب ناك ىتهب>اولا نال صالاو ةيانع قحلا بحاصلارطنو هلاوحز 1

 رطفلاةقدصكةنكمملاةردقلاب جاولااماو فصلا كابالا قسنال ةفصب لجو تم قحلا نال بجاولا | هر 0
 ىوجرطفلا ةقد_ص سو ناصنلا كله اذاةأك زا بحال ذهلف بحاولا ماودإ هر دقلاماود طرتش: الف | 0 0

 | دو مدنا ىو ناو تادصنلا ماركا اذلو الهتساب سبل لوحادعب نيدلا نع ءاربالاو أل ىرت ة/هيي© ام. اد ١ الار اذكونامنلا قرت ناو كاسنلا ضارقااذكت ةلالبتساب نسل لوممادس ندلا نع هارمالاوأ] ىف زو .. كل 0م
 لاي سل ضوعب وأ ىنغنمةبفلاك ضوع رغب هكلم نع كل |لامبارناو لوحلادعن ةراصقلا 7 0 3 0
 0 ةعاسلا نهتخرلا د“ و كالوتسا ةمدخلل دمعلاكهاكرلا لام :ريغل اسعوأ عل الددو راهمالاك 0 4 ال 007
 مثلاةكالبتسا هنااثح رهنلا ف حر نك رحب ةعن دولاك ن ضن الف اكالهتسا نوكم ال لق فلعلاو ءاملا تك 5205

 اقلطم فالمخ الد كالبتساب سياةراختلا لام ةرامتلا لام للا دمتساود ريغ كيلو هي مزح عئادملا ف هتيأر نمي م يا 1
 ةارالةاكرردق نع هناق هلم ىف سانلا ني اغتيال لامعهسنف ىاحاذاهناالا سنحما فالك ناك ديور . كنس: © بى
 ةراعتلل ل ديلا عقوون.ملاذاامالادمتسالا د نءةراحتلاءدعلدملا ىف ىرننأب كالوتساةراحتلا لامريغدو أ)] نو 7 هو: نم ينم
 ىفاشلالاقو هلوق) اقاغتا كلاما فئثال بوجولا لبق هنالهيدمق (بوجولادعب هلوق) تفل اىفاك | ندي . 0م
 نأ ىب هلحم كال طقسف اندنعنيعلا نم ءزحو هسقأب ىهو هد..:ءةمذلاق بحاولانال ( طقسرال : لا /

 ىأب زا ىفاملفلاخموهو اعمجهرهاظلاو ةنطاملا لاوهالا ف يفاشلا فال ناهقالطارهاظ لاق. | 10 النور
 نمنكملادعبوب وج ولادعب ةنطانلالاومالا تكل هاذا ىفاشلا لاقو ىبل» زنا ةراسع صنو ىتبعلاو | ل

 هحوتمءادالا,بلطلانالرطفلاةقدصك لالا كالهب طقستالفىلام -اسمن الهاك زلاطقستال ءادالا| 4 هر

 مامالإ ىلا اببفذخالان ال ةمئاسلا ىهو ةرهاطلا ل اومالا ف الخ |طرغمريخأدلاب ن وكف لل احلا ىنهءلعأ 3 0
 لع ضء.لا قالطا نم( ّنس بجوولو هلود) ىبتث| نم هعنمو بطول ة-باطب لاماط رقت نوكم الف توب

 ىمسوأ هماقم هلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح ىلع مالكلاناىلا هيراشأ (ّنستاذ ىأ هلوق) لكلا
 (دوبلو هلوق) ةياغةيادلارع ىلعهيل دةس امم ن لا نال نانلاب قونلا نمةنسملا ىعسإك اربح اصاجب
 ْ هيجل زلال دتسا ىذلا ثيدحماب لكشن نكل جان زوره بجاولادوجو عمى ”الارابخلا تول ىقاسفت |

 لئادلا نم معأ عملا نوك» نا مزامةدوجولا مدع دسقتلا ىلع لمشم ثيدحلا نالرامخا |ذه تورث ىلع

 ارو مثماةكلاملامأو ىعاسلاوهو ةقدصلا ذخآهدّددملالادلارسكو داصلا فيفتي (قدصملاىلاهلوق)
 ةدىاضر أهل راخلا ن اورهاظ (ابنم ىلعأ هلوق) هياغلا نعه.ماال مرش لادلاردكو أامهدب دست هيف

 لأ روك هنال ىلءالاذخخأ  ىعاسلارامخلانأب ىلب زلا مزج نكمل كلذ ىف هيلعررضال هنال لمق هنو ىلعالا
 (ةمقلا عفدوأ هلوق) ىرودقلا ىرح هملعواقلطم ىعاساإ ارايخلا ل فوهاضر نمدءالفةدابزلل اب رشم
 ةقاراةيرقلا نعم نال قتعلاو اباد حلاواناحتلا فالكرذ:لاورطفلا ةقدصو تارافكل اورششعلاوةاكرلا فا
 ةياغاضنأ موقتالوهو قرلا نو كلملا فالتا هنفةبرقلا نعم نال قاتعالااذكو موقتنالكلذو مدلا

 موبةعقلاريتعتو ةيعضالا ف فرعام ةجقلا عفد زوصق اهدعب امأور غلا مايأءاقرب ديقمدنا ىقذالو
 نام ءاسشئ الث ىَدأواذ عصالاوه اعاجاءادالا موبريتعت ٌحاوسلا قوءادالا مونا ههدنعو هدنع بوجولا
 ىف ةزافم فولو لاما همف ىذل ادلملا ىنموةقيور حز اح ضانعتذب نع نوما تنب ضعب وأ طسو عيرأ نع |

 نع ةيلالينرث هملاريص ىذلادلعلا ىف موقيهنانمنيدتلا ىفاممىلوأوهو ثألا نعرد هيلاراصمالابرقأ |

| 
 ا

١ 

 ١ |امئاق ل ا لءفرغلا قى لوغشم لحم ىلع ىدعتلا هنمدجو دق هناف كالوتسالا فالخرخ آل مم نم

 ١ !|ىعاسلانال ريقف هملاطاذاام فالخم ةفينح ىنأ دنع نعذ هملا عفدي :ىعاسلاهملاط هصنو قاكلا نعأ



 (يكسانمالع)
 صنلان الة فن ىنأ لوق عمصأاو نسلا اطاقسا كا ذكسف هطاقسا فال بجاولا فسفخت ىف :رثأال فصول |
 ريوصتلا ناك ا مناور عر اغصلا ىقدوقفموهو كلذىف سامقلل لخدمالو ةمترم انانساةاكزلل بحؤأ |
 ةناثلاةنسلا ف نعطلاوهو بجاولادجون ثدح عازنللالحم قدتم لوالاربوصتلا ىلعاهنال مصأ ىناثل]
 ندب را كلم نوف لوقتام تلقف ةفينح ىأ ىلع تلحخولاقهنا ف سو ىبأ نعىور (حلا عج د متهلوقإ أ
 2 30 لاقمم ةعاس لئن اهعجوأ اهرثكح | ىلع ةاشلاةهق قأتاعر تاقف ةنسمداشاومف لاقفالجأأ]
 00 003 اذهدعف ءىئابذ بحالاذااللاق مثةعاس لّمأتفةاكرلا فل اذ حو وأتلقفاتمتدحاو دخلك

 ثايب حلق ين كاي. . || اممارالوق لاقول عاصم نيد لاقوئئارنمعضرلودوتكمدل وافأ نم لوق لكي ذخأ ثيح هبقانم نع
 مهضعب لاقو ةغينح أي كنظاف لاحم نابدصلا نماذه لئملاقواذهدر نمجياشملان موهيتذخخالا|

 ىلاىدتر له فسوانأ نكماهنا لاقمفهلاحقمابام لعل وب نابجوفروهشم هنالءّدر ىنعمال ْ
 نو ها ذه (فسو» ىنأ لوةوهوهلوق) ىلب زدبل لوعالوقلاق هيلاىدت,يهنا فرعام# رظانملا وب ر

 جراشلا هركذ(ككلامورةز ل اق هيو لوالا هلوق هجو نتملا ىف هلع ىنماموه ثلاثا هلوقو مامؤلا ىاثلا لو /

 لك يال فحول ىت>نامالا فاكراكلاو راغصلا لوانتف مغلاورقبلاو لبالا مساببجوأ عراشلان ا
 هوو اري لك الدحاو باصناهماالولو باصنلا ليكتلراكلا نمدعت اذفو لمصفلا لك اب ثني ليال |
 هتاوفف فصورغصلاو ركل انالابنمتدحاو ليزاهملاف بصاكنيرناجلا نمرظنلا قيقحت ىناثلا لوف
 هدو ربخالاهلو3 هجو و بوجولا قل خدماراغصلا نا لعق لازملاو نمءلاك بوجولاتاوذ بجوال

 لءجو هلوق) ىتل زالصأ عنتما عرمثلاهيدروام اا عئتمااذافسامقلا اهل ددالرداقملان ادهم لاق[
 دمشو ةف نس أ دنع هلكبجاولا لطب لوحلا دعبةريبكلا تكله نان عاجالا,ىأ اراك اهعم لكلا |

 ا 200 00 ريكملاالا لكلا كلهاذ او هلوق نارهاظلاو رح ةنسمةاش نما زج نيددرأ نمزج اهيفناكةريبكلا]|
 0 42 (اءاصناهداقعناف هلوق) هلكس>اولانالطد رهظ ىذلانامه دنءامأو ف سو: ىنأ لوق لععس 2

 و ّ نال ل.الا نمةسجنال مغلا نم نوعبرأوأ رقملا نمنوثالثوأ لالا نم نورمشعو ند باصتلا,دارملا ا

 57 5 0 3 ثار اك( جلل تاّدعملا ىأ هلوق) هريغور :رادقملا ف هريغفروصت.الازو اهنمةدحاو بجوأ فسونانأ| ْ

 فلعب امنمعلا تف (ةفولعلاوهلوش) وزغلااذكو (لحناو هلوق) ىوج لمعدل مأا لع لععاملا قس
 : : >< || هلوق) رهنابتفلءأ لاقي الو ةبادلا تفلعلاقيفلع عج مضلابو* اوس عجن او دحاولا|هربغو منغلا ن 1 ْ

ةقدصمهلاومأ نمد .خىلاعت هلكت امومعلل (امسرمف بعقكلامىلاقو ْ
 0 0 مالسلاو ةالصلا همل ءهلوق اناو 

 8 35 انابو وهسدسلا ن الو ةقدصةريثملا ف سل مالسلاو ةالصلا هملعىل اقو مامالا ىندرك د ةقدص لماوعلا ىف 1 |

 ا 6« || ةنؤملا رثكتو ل ماوعلا قدح ولو ةراحتلادادعالاوأ لسنلاو ردلل ةماسالا ءاغلالملدو ىبانلا املأ
 ل ىتلاىهد :رشملاو دنعلا قءقدنيالامهالك ماملالا حب رمش مامالاو ىلب زعم ءاغلادح ويلف ةفولعملا ف

 دارملاو ةقفنلان علضغباملاملاوفعحاهجا ىف( وفعلا فئثالو هلوق) ثرت ىأض رالا اسبب دات
 ردواوسلاب ءاصحخولاومالا لكى (نيباصنلانمبام وهو هلوق) ىوجساصنلان ع لضفنام 1 1 ١ ظ

 قلعت ةاكرلا ب وجو نا ىف ةفينح ىنأ عم فسوب وبااذه ىلع را فكن احاصلاى اءاصةوهلوقوأ|

 ا.هدنعو رحبلا فهلوق كلذ ىلع لدمئاوسلا ىلع وفعلارصق فد عمووفعلا نود طقف باصتلاب] ١
 دل اقو هلوق) ىرمتا امهدنع هف وفعالمه رد ىئثام ىلعدازامنال ءاوسلا الا وف ءلاروصتمالا ا

 | لكلا بوجولا نارمخأ عست ىلا ةاشل.الا نم سج ىف مالسلاوةالصلا هءلعهلوقل (امرمف بترفزو ظ

 ةداب لاف سدلو ةاثةءاسلا لبالا نم سم ىف مالسلاوةالصلا هملعهلوق امو باصن لك لاق اذكوأ ظ

 امو ب وج ولا نع واخضاموفعلاواوفع عرمشلا ىف ىعمت باصنلا ىلعةدان نلا نالوارعشع وكت ىتح م |
 الوأ كالاسلا فريف عبتوفعلاو لصأ باصنلان الو بجاولاءادال اص لمع هناىلء لوم هاندرأ]ا



 ريدا لقنلا مدعل عصصلاودو مامالادنءامل ناصن النادر هاظ (اهئاناواهروكَد طاتخاو هلوق)

 | (هلا طع محا صف هلوق) ىلا ز ىنناوركذ نانث ا لسبقو ةثالث لقو ةسمخ لمقفرد_ةموه لءقو
 ىلاجاتسام لكى لما علارا.خ ملا ىواتطلا لعجو ىيلبزلا حصد يو لماعللال هلرامحما نادرهاظ
 نا ىلءءانباباصن خلت ناوورهالظ (اهتمقرشع عبر ىطعب واهموقي وأ هلوة) ةباغناطلسلاةءاج

 | لحؤدال هنايواباصن عقلا نوك طارت ثان جلد رلا رص نكسل ىوج ارتعت نمد واهتدعىف ىوجولا
 كلذك ىثاوملارتاسناىةبادسملاىراقهبقعتو ىسبتنا ىئاوملارئاس فالارح اصاضرمالااهتدعنم
 أ الك ن ارلعاد ريغال موقتفاهريغامأ برعلا سارفان صاخرمغو موقتلا نيب ريسكتلار لا ىو ىلش
 ةئالاس عت هحراااعمت مامالا لوق ىلع ىثمرردلا بحاصؤ جرمني_دحاصلاو مامالابهذم نه
 ذخر المامالان ا ىلعاوعجا للان ع ةسلال نريثلا قو حراشلاكاماوق حجررارسالا بحاصو
 مالك قأسو ىليزمامالانعىأ (ناتباورهمففةدرفملاانالاىفامأ هلوق) اريج لب خا ةقدص
 روك دل ف بالوراعتسملا لعفلابلسانتن اهمال انالا فب هناهشالاو ىلدزلا لاق هدف ام حراشلا
 ه-قفاوو نسلاةدارزو نم-لايدادزءاه ينال تادرغنملا خخلاورقبلاو لبالار وكذ فالخءاغلامدعل

 اضبًارركذلايف ةفنح ىأنءوهلوق) روكذلا فالخم بوحولاتانالاق تبارلاو لاق لكلا
 مامألان عاتسلتادرغنملاتانآلا فنيتباورلانانم مسهوتي ناءاسعااعفد اضراب ىأ (نانياور
 ىالوهلوق) نسحاناكلناتياو رهنعف تادرفنماروكذواتادرفنمانانا تناكولو ىي زلاك للاقوأو
 ةراختلا ثيح نماماو ىلب زئثامبمف ىلع زن! مالسلا هءلع لاقاعاجا موسلا ثيح نم (ريجاو لاغملا
 نءىوجريءلاوهوراج ع جري او سرفل اورا# أنس دلوّس اموهو ل عج لاغلاوةاكر ا امرمفف

 مب (نالصفلاو هاوق) رهننيتكب لج عجاشضي اهرس> ليقو ءاحنامشب .(نالجتاو هلوق) حامتا
 يف هنالىلوالا ةنسلا فى ارت ضاخم نءاريصب نا لبق ةقاسنلا دلووهو (ليصف عج هلوق) ىوجعافلا
 ةقحوا ق-ةعبارلا فون وبا تنبو انوما نا ةدلاثلا فو ضاخمتنب وا ض اخ نءارعصب ةيناثلا ةنسأا
 سدسةنماثلا قوة عاب .روأ ىايرةعباسلا قو ةذئو أى ثةسداسلا فو ةعذجواعذج هم ان
 فاذمولادلاو نيسلا مب سدسوءارلا تغب عاب رو ىقتلع فاذعرشاعلا فو لزاب ةعساتل | وس: دسوأ

 لب مسايفلذعو لزانىا ن اذه صتةعال مث ضورلا حرش ىف لاق ماللارعسكو ةهملا ءاخما ناكساو مبملا ضد
 نينس س#ازواجنأب رثك اذافرثك اف نيماعفانعو ماعفلخعو رثك ا ةنيماعلزابو ماع زانل اب
 ريبكو ف اقلا فن مدرك ذلافمرهاذافواولا ن اكساو نيعل | فب ةدوعودوعو هف ىريمدلا ىفاك ةرشاعلا دع
 ا دحاو صتخمال ىأ سان اذه صتخمال مث ضورلا حرش لوقو ىسبتن | فراشوأ بان ىثنالاو ةلوملاءاحنا
 نييتيوارملعدازامو عستلا نمد ءلرتشم مس !لزانلال ب هءلعدازام ىلع قلط ال ثمح نم: سلا نمددعت امهنم

 ددعهئممهف.ل ةفاضاربغنملزاسلا قلطأولف اذكهو نيماع ل ازانو ماع زايلاق.ف ةفاضالاءدارملا

 || ةيشاح نعانخمث فلخناولزاسبلا ن سلا فزو ادق ىذلاوهو لبالا نم نسملادوعلا حاملا فو هنمعد
 || حاتفم نعىوج لحي عج لمقو محن ادي دشنت ونيعلارسكب (لوغ عج هلوق) ىلهرلا ىلءىبنلماربشلا
 || حرشو ةيلالبنرمثلا ف ىذلا (ربششا ةمسوملا همأ هعضرتنمح هلوق) ةملالمن مشتل ع ىئنالاوزتكلا
 ةلكث ماجن افةلة لا ةروص ىفاوملكت طم ا فو (ةفينحى أ لاوقأرخآاذهو هلوق) روش ىومنا
 ظ اراغصلاهذه ىلع لولا دقعنب ل هل.ةفاراغص قست لوحنادعب و لوح ا ىضم نو ديسنالتاك لا نال

 |تناكاذااهيوصلات داراغص قيت ناوابف ةاكزلا بدق لهاهمل ع لوحلا مث لوحلالّوأ فاهكلم نأ
 راغصىهواباعلوحلا عمتدالوالاتىقبو تاهمالا تام ُتادالوأ تدلوفروشأ ةّس تضف تاهّمأ ام
 انفحارفز لاق[ ناسملا ف بعبام ابيذانسجوأولانا فسون ىنال عصالاوهو الوأ اهذ ةاكزلاب مله

 ناصقن نافليزاهملاب الالدتساارثمةدحاو انيجوأقءارةفلادانر رضأ ةاشارمفانمجو أولو لاوم الا تانرأت

-- 

 ظ : (نيمملا خف نملوالاءزحلا) مما

 ا

 «” احلا 6



 انامل

 ناصن ل كمقايرلاو ةمحئالاوةاكلا دوجو ىف (رقملاك هلوق) روداطلا قدم الدال

 ىسراف ل .

 رقسلا نم عوف سوماج او لاقولف ةيلالنرمشريغهنا مهون هنالدمح سدلر قرلاكه لوقو سهوأك برك
 نالاقيناىلوالاورظن همفو هسشتلا ة هل ناكح فرعلا فرباغتلان اير مهلا ىف باحأو ىلوأ ناكل ل!

 كلذرتدقتب عفدنال ماهبالان 0 0 هيلكس وماجلا و يني 120 :
 لاقو (حئارقب محلك يال فل> اذا 'ثنحملامغاو هلوق) هنعدج الرعلا بحاص تاوذ فاشل
 عرشهلوق) ةيناخنياصفلا ف ثنحيالنا ىتش و عصا اذهو ثنحال سكعلا فو ثنح هنامهضعل

 ةلئوه سنج مسأ ى هوتبلاط لكل ةمتغتناكف افدلاةل ؟املسدل هنال كالذي تمع» (مخلاناكز 37
 ىدحاو ةنام ىو هلوق) رم اط>ة ناضل اناهاناممصمطختو هع ةماعلا لوقو اهلعفل نماهفدحاوأل

 ىلعذخأب ناواهقب رفت ىعاسلاداراول ىتحنيرشعلاو ةناملاف بحت ةاشلا نا ىلع اذهب هين (حانيرشع
 لاوماو ةماسلا ىف نيط.اخماىناولاقو اباصن لكل اراصكمملاد تاب هنال كلذ هل نكي ءاشابنهن سعر دا
 ثرالابكإم ةكرم ريواهضواتفمو |انانعامرتك راسو هاو 15 1 امهنملك بيهنريتعب ةراحت
 لئالا ن مسج اهتم ناكولذرآالا نودءاكز ايا هنامهدحا خاب ناف فاّحاو | .هاعرمدحتا هرم

 نيناغلا فو بحمل غلا نمنوعبراولو ةاشامهتمدحاو لكى عفارسشع تغلب لفام_.ممدحاو ىلع ل
 فالخع مسقنمالام هنالهللعئئالدهتو مامالا لاق: اش نونامثالجر نن أ ندوه ناكولف ناناش

 داتا طرخش , ال سوو اوان ىلاق جبارسلا ن ع :رمهيلع بعت فسوونا ل اقودحاو نيدو هنيب ناكأذ

 فصالاو نينالا فصن هل نوكمن اًداش نونامتالجر نمنامثْنسس ودندن ناكولو هلوق نمدارملاو ىهتناك

 هلوق) اضاف سوي أ قافتار هيلع بحت فصنلا نعلق اهل ناك نايشلال ذكن كوول تح مويقبلر“
 ةيلاليزرثلا فو ستركذلل لاقيو ىثنالل مسارح: عمجرتكز ءاممجاهخفو نيعلا ن اكساب 0

 0 نونتاذهلو ثدنأتالال قاحم الل ىزعملافلاود_نعو دمعاو دنع لسَريعموزعمان دك اسلاع

 بك ار عج بك /ئاض عج (نأضلاك هلوق) ىسوتلا فدحتمل تينت تناكولو زيعم عرش

 عسجلاو ةثيؤمنأضلا ىرامتالا نبا لاقو جارعم ىننالل ةمهنلاوركذلل مسا نأضلاو فوج

 7 مرلاو ةمحخالاو (باصنلا ليكن ىف هوق) ةيلالينرمش مرككن يئضة رثكلا عجو سلفاو سافك ن
 هلوق) ون ”الارا ههدحأ ناصأ لكتفادحاو انج اناكف امل ل ماشوهو مغلاوداشلا مسايدرو صنلا#
 تناكاذاام ىلع لم<ناألا :ذحخ اوي مبجاولاءادا ىفال هلوق قالط | ىفور بن ناسالاو (بجاولاءادأ
 قلعتي (ماللةريسعلانالهلوق) مظنلا رمت ن ءىوجهاثامرسأ نم ىَدؤفابوتسا اذاامأ نأ الة
 هدنعتاللواندنع مالل هريعلا نأ ىف ىناشلانموانذب فالخلاةر مو ةنلاو ىلا !نيدد|وتملاو هل أ

 راصتقا ىف بامالا ليكتوةاكزلا ب وجو فروطت اذكحو هل اال اند:ءهيةصفالاز راو- قرب

 مالا فرشنا هنمدافتس باصنلا ل يكتف 0 دومق ن أضأاك هلوق ىلع حرا ْ
 4عال ءالا نمو ةنسدل عامرقملا نمو (ةنسلارثك أ هملعق أ امعذجناو هلوق) 0 وهو

 نم عدا- -4 انا ىرهزالا نعاولقناغاو ءاهقفلادنعز عملا نم عذملان أل ورح ىف لاق نينس برأ ْ

 كاف نادرالفانتلووقسس الانا ةعاس اا ىأ (ل خاف ئئالو هلوذ) ىبهتنا ةنس ل عامل ْ

 بارعلل عج مس !لمخلاىأوهو ىوجءالبخما نم ل_خلا قاقتشاو رهن اقافتااهل تناك ث مح ةراختلا
 هلع هلوقلئرتفلاراتفاوهو (امهدنعاذههلوق) .ةيلالبئرشلبالاو غلاك هادسح اوال يالا

 هقدص نع توفع مالسلا هل ءهلودو هملع ىْغَممَدَق دص همالغو هسرق ىف ملا ىلع سل مالا

 وهو خلا نم هلصأو لماوعلارقنلا ةتلاو ريجلا ةعسكلاو ىل.لا ةبدححاو ىبايز ةفلاو ةعسكملاو ةيبجلا
 لوح املعلاحو ىنع .(هرخ [ىلالخلا تناكا ذا ةفينح ىأ د -عو هلود) ةباغتيدشلا قولا
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 0 (نيعملا يف نم لوالاعرجا) موب“
 ا ١ تت 6 0 *(رقل وج

 1 0 666 اح وص ا ع ع عيدي م١ ١ صن 7
 | | درت رام رج ام ءاي07172300808# بجي ايو ع رار |

 1 ظ 0 ا «(رق لا هفانص تابإ أ رت ل تك ارق نم
 1| |( 2203222 ل عب 9 0 ا (

 : 1 ا 1 . )3 9
 ا نمرالا قش هنالدب ىعمقلاوهو نوكسلاب رقملا نم ةعدو ةماخت لبالانماهبرقل معلا ىلع اهمدق ع لاوس

 ظ ةروتاملاورقبالاوروقسلاوروقاملاو بلطب اب نم هقشهنطن رقد برغملافو ضرالار ش هنالروثلاك أ
 ش ثينأتللالةدحولل ءاتلافةرقلاورغلاكىنأوأ ناك ارك ذ ةهرقب هدحأو سدحرقلاو ىبتناءاوسرقملاو 0 و ةرامج

 ا ةرقوحن الاىلاىأ (هّمأعتيهنال هلود) ردور<|متاعر عمرقملا ةعاجر ايلا مول اءايسض قو 0

 ا رتسالف ةرايتلل تناك اذاامأ هلوق) روم ئامتو عاستو ةعنتا عجنأو هتوقرتوهنذا عت هنرقنالوأ ||... قش حن - فاه
 نافاتةةراحتل اةاكز و ئاوسلاةاكز نال ةراحتل داك لوح لطب موسالاهلعج واف (متاايفددعلا هر كلا ل فدو
 ]| نم لوح ا لّوأر معا ةمئاساهل هج ةراجتلل |هارتشاولفرخ الا ىلعامهدحأ لوح ى الفاس وارد 0 "كلذ

 : : 9 6 6-1 ا 2 فرار
 ضورعبوأ دقنبوااهسنجريغب وأ امسنحب موب هلنقوأ لوكا طسو ىف ةمئاسلا عاب ولا كمو لل لعجلا تقو لتكن 00 1 0

 كلاملامدعل ةاكزةهلبسلا ل .خلاو فقولا ماوس ىف سدلابمفو ةرهوجرخ[الوح لرقتس هنافةراتتلا ىونو ا
 : ِ 200 3 : 0 4 0 0 3 00 و /نب

 0 ا ا لن فو سارع لهما م منافلا فوارق ترتوروت | 2 قي عنو
 (اهلضفأ فامقلا فو هلوق) حامتصم لق بان نمافع هدف لاقمف ةكرحابىدءامرو هتف أ لاقبف تاك : .تاإ 4 - بأ

 ناك نادلوقواونمىأ (طسووأ هلوق) اهلضفأ بجو هيواس اموأ طسو عبس نيثالثلا ف دجو»م نا ىن || *ة-ل/ةموب 7 ةشسمو
 ةرابعوه (نيثالو هس ىواست ةنسم بحي هلوق ىلااهردق, فامملا قو هلوق) طسولا دجوناىأ||] ىوا ين: “طي

 فاعلا قوهلوقو ىفاكلا طفل ناكنا طسو وأ اهلضفأ فاحتلا فو هلئق هلوقاذكو هفورح قاكسلا || ىح ر . مي :لاةمك
 1 ماةعوإو كلور د“ كريمختللال عب وذتلل ط_سووأ هلوق قوأو اهنم ط_سو مدعدنعاهلضفأ باح ةمف.كلريسفت لا اهردقي ا /

 |أاموأ طسو ةن_ابفدج ول نأ افانع سءدرالا لكناكح نا ىنء انضر ملا نمو هنمذخوا 1 7
 || عست ةعقىلا رظن. نأب هلوق) هركذىذلا قبرطلاب كلذ فرع و اههسحةن_سمىجو امواسد | نير 00 0

 |تناكنافهلوق) ىناكلانعانشوفع هنع لضفامو عستلار قبلا باصتقريتعملانال (حلاطسو أ .عيرر كعمدارإم م ٠ لضفلاو

 [هلوق) اهريغنمىأ (حلاطولاةنسملا ةهقودلوق) اهريغنم ىنع (خحلاطسولاعستلاةعق |[ سيم داوم / كالو يم
 |ىل اهءاستنءعر الا ىلعدازاعفو هلوق) اهلض ةأىلعافطع بصنلاب (لضفلا قاما ىذلا عددو | ةدازإر 3 ند 4 1 5

 ْ لصالا باو رددهو انه صنالو سابقلا ف الخاصن تدئوفعلانالردمامالا نعي اورلارهاظ ىف (نيتس حرر 0 3 ةةييمرا

 نعرالل ىراسصحارقلا هل_عجو دئازلل نوك.ن ا لة* هراسجف ريعفلاو هنعفسووأ اسهاو رررد ا 1

 لك ةباورب قفو:ناالاورعن.دسأوه ىوارلا نان م قا سالرطت هنعفسووأ اهاور هلوق قو ىوج ا ىنئاليزر * .* خلا 5
 ! عسن عسترقنلا صاقوأ نال هنعن سل ااهاو ر (نيسجن غلمت ىتح ةدانزلا ىفئثالة فضح أن عو هلوق) 0 ا

 ىت> ةدانزلا فئشالهناهنع ىورؤهلوق) ىاب زسايقلاوهاذهونيتسلا دعب و نيعب رالا لبقأك || فني 0 5 3
 | نمنح أتال نعلا نم مدق نيحذاعم مالسلا هملع هاوقلامهوقو ذو هنعورعندسأ اهاور(نيتس علمت | تاعرو 7 ةكوهو . : ىح

 هقفلا عماوج فو لاوقالا ل دعأدسأ ةباو ر طمحماىنو نيتسىلانمعن رأ نيباسعهورسفواشش صاقوالا 1 1
 ذاعمث يد ح ىجاي زلالوق هءلعركعب نكسأ أارسامهوق ىلع ىوتفلا ناىاعدشالا ؟ نوراتخناوه امهلوق اوي 9 3 0
 فقالا شب تاتاهف لبق نافلاق يمصلا فنملاىلا هثعامدعب مالسلا هءلعدر عقم هنالتنانريغ || "عننا ياو: 7 ةنسم 0
 0000 لع ايف وكلا امومو الا | .تفاور حنو ل
 لاملث فواننب هرهاط مورجناو لثاسلل مولعم قد مملاومأ قو ىلاعت هلوق نال ىأرلاب بجاولان ع || *همىكر 2 نإ... دم
 تانسم تالثوأ ةعبتأ ةدبرأ نيرشعو ةئامىفو عسنتو نانتس ةرشعو ةثام فو (ةنسمو ناعبدتئام فو كرت 5 عباو اتخادقفمامالا هذم حرت ىف يرص ىل زلا مالكم ملا بجاولا نعوؤالخا زو نمي قو
 معو رقب ىثحو و هسكع فالزم ةملهأو ىثحو نمادلوتمولو (سوماخاوهلوق) .ربخ ده ىلعو تنومامت

 امهريغو

 نيالا ا باجل - ١



 بلط امابنمىوتسال هنالاسبب تمهف ١ ميو. 1 اوةسماخلا ف تلعخدو .٠ (ناكسمالنم:لع) ننس عدرأ تلكتساونلا ىهو (ةعدج
 اهنالوأ سدحو فلكتو برضالااهنم :

 اذالبالاتعذج لا ةعوجلا قطن

 الب (نيعبسو تس ىفو) فاعالب ارتسح
 (نيعستو ىدحاىنو نوبلاتشب) بحت

 (منيرشعوةثامىلا ناتقح) بحالنا
 (س#+ لكىف) نيرشعو ةثام ىلعدازاممف
 ةنامكو نيتقحلا عم (ةاشإ بحت لبا

 سو ةنام فو ناناشو ناتقح ني”الثو

 ةدام قو هامش ثالثو ناتقح نيثالثثو

 ةنامىلا) انش عدرأو ناتقحنيءبرأو

 ىئفاشلال قوالب( نسرأو سمو

 ةدحاو ننرشعو هنام لعتدازاذا
 ةلامتراصاذات نويل تاني ثالث امف

 راديمثنوبلات دب و ةقحا فو نيئالثو

 تانلسحلاو تاترعررالا لع اسما

 لكفو نوبل تن نيب رأ لكى بق
 سجوةنامىن ىأ (ابمفذ) ةبقح نيس

 نامقح) بحت نيس+:وةئام ىلا نيءبرأو

 اانا عماهروكدواهتاناو ماوسلا روك ذنافكل ذك س لو انا نوكت نا طرتش ةاكرلااهف بخ

 نامهوال ءاتلارك ذو هنال لاح لكى لعل صاحدارملا فالح مارا لوةأو ىدنجر بءاوسداك زلا حف
 قافتاددعلا ريكذتب د ىقتلاةءالذكس لواروك ذن : نا طرتش. ءاكحرلا بف بحت تا لبألا
 نيتهغب (ةعدج هاوق) قلع اراغساهلكل بالا نوكتالنا طرعشب هنا لعاو ما االف ىزارتحأل ْ

 لزاسلاو سب دسلاو ىنالكوخان انسااهدعب و نس فدا ض اخناو ةاكلا ق نس ىلعأ اذهو ةمدقملا لاذأاو |

 ردلاو نسحلاىفلبالاة ياه ىهةعب رالا ناتساالا .ذهنالا بةراكز الل حدمال هنالاهوركزر

 لزايوهف ثنا ىاهيانرطفالوزب لزب ريعبلا لزي لاق, رهت مرهلاو ربكل ا ىلا عوج ر وهف دازامو لسفل ء|

 هركذاضب |لزاوبو لزيو لزب عمجناو ةنماثلا ةنسلا ىف لزبامعيرو ةعساتلا ةنسلا ىف كلذو ىناوأ ناكاركذل

 (نيرشعو ةثامىلا هلوق) ةممعملا لاذل اهنا نم موضعن» رك ذاهفانخيش رطناخ و ىازلاب لزق حامسلا أ

 نايفسلاقءاش سجل, الان ءنمرمثعو سجن ىنلاق هنا ىلعن عدروامال انه ىلا" نب فالس ظ

 الو نيسجاولانييّةال اوم هق نالو لاح رلاطاغنم وها غاوكلذ لوق.نا نمهقفأ ىلعناكىروألا

 نرش ءو سج نمذ أ ىلع نو ؟,نا لق“ ىزا رلارك وأ لاقىجاب ,نةاكرلالوصأ فالةوهوام,تدب صقو |

 اذه لوقو ةياغلا قاذك[رفاعآر هناىوارلا نظف ضاع تنب نع ةمهقلا ةهج ىلع اس سب |

 نيرثءو تس ض اخت تن والبا نب رشعو سم ىنهابش سج باح ا ىلع نعىورملان اعمل اة>الأ

 ضان تاب باس ارمفرك ذي ارك وبأاسماع علطاوتأاةياورلا ل .عاور وهده ريغ ىجأب رلادرك د اك اهتم

 انحش همفئشالامداكلا مهن نمنيةذي رفلا سبام فاقلا نط ست دقو نتف صقولاو نب مشعو تس

 لاق ىوجركذام ىلع نيساو نمد:رالا عمجت لهرطتي (ماتانيعرالا ىل هلوق) حاصلا نع

 نيعرأل كف بيف هلوق) هيلعفق:لون رعلان معامل ىلع فقوتب ركذام ىلعاهعج نالانش

 تنب نيعيرأ لك ىف نيرشعو نام ىلع لالا تدازاذا السلا هملعهلوقل (ةق> نيس لكفو نول تل

 لكىفف نيرشعلاو املا ىلع دازام نا مزح نم ورجل بنك مال_لا هيلع هناانلو ةقح نسم لكفون 1

 ىبجاولا نق ةقحن يسجن ىفو نومل تنينيءدرأ ىنانمحو أ اناف همجوعان لم ىفاشلاءاوراموةاش -
 ضرعتت الو نيعب رأو تس ىف بج اولاوه ام نم_سخلا ىف بحاول

 اند لملات نيم دح |نسد

 . تالثنيسجوةنامفو ضاق تلنو
 نيسجنو ةئام ىلءدازاعف (متقاقح

 لك ىف) ب نيعبسو سو ةام ىلا
 نيسجو سو هنام قف بحيش (ةاش 1

 سالت نتسوةنامةوداشو قاقح نال

 نّسو سجوةنام ىو ناناشو قامح
 «تاماقو هاش تالثو قاقح تالع

 هايشعد رأو قاقح يال ندعمسو
 قاقح ثالث نمعسو سوة نام و

 نين امو تسوةثامىلا(ضاذعتذبو
 (نينافو تسوةثامفو)وةعامهتسامو

 ىلا (نوبل تنبو قاقح ثالثا) بت

 امهشنامو نيعستو تسو نام

 بع (نيعسنو تسو هلام فو وفع
 امهتدامو (نيةثامجلا قاقح عجبأ)
 فنأ سن( اديان أتسنمث) 0
 لبالاتدازاذاىأ (نيساو دن ادع

 اونيثالثو تسىف بج اولاوهامنيعرأ |
مسنئلو ءانيوراس؟ هبجونف هنودامعب جاوا ىننل ثدحلا| دا

 عما مدعان

 نبأ نع لوقنما نبه ذمو بجاولاةدابزإ تدئم هنالو يحصتامدصلا قمز>نباثيدح لبنح نءالاقىلوأ |

 1 أذ نييلعو سانعأ] ىني زو عمجا حرشة اكرلا لاكي لعا ناكفالماغ ناك ى لعو ةرادعلا هتف امهو بلاط ىأ

 (قاقح ثال'نيسجوةنام ىو هلوقأ| سو هنامقىأ هلوذ نم هلق حراشلاهرك دامت العب انه نم

م لكق غن هلوق) هياغلا جاونامالا مقتس ال لانيسجتو ةئامىلا نيعيرأو |
 نان فانثتساامفه (ةاثس 

 هن زرتحا (نيس#اوةثاملادع فنأتستاكمإ أوق) اًلانافانثتساىأ ةضررفلا (فنأتستمن هلوقإ ١

 رهتاهباصت مدعل نوبل تنب همف سل هنافلوالا ىفانثتسالان ع
 لبالامسانأل (متاتخلاو هلوق)

 بارعلاو:رورضةدراولا صوصنلا تنالخ فاما وانت ٠
 اوقرفف برع ىمانالاو ماما ىرععج

 وفل اوودبلا لهأ بارعالاو هيب رعلا ىرقلاو ندملا اونطوح_سانيذلا مه برعلاو عج افامتنأ]

 اهبأشت مالسلا هلع ليعمسا مهارأ نال ةماهت نم ينو نتخفب ةيرعملااو.سن منا صالاو تست ف[

 هلوق) رم سنحلانم امهجرخعال عونلا ف امهفالتخانالوف رعلل ناعالاف اميتدب قرفو ىانز |

 يعاب عجز ملأ نال (رمتتخيلابودنمءلوق) ةيعضالاوازاو ةاكراوق (بارعأا|
الاتضيلاو صل ىلا بسنف بأ هل فرعي مومدنعدجو هنالدصلا َنادانعم

 ن
 م . ل ا

 00 هض رفلافز انسان نيام ىلع

 بكرم مساوهو ىرعلاو ٌْ 1 ماشاهمف ناكتثاملا ىلع سخن تدازاؤا
 اهذع ورسشعلا تد ازولف قات عب و ١ ماصعلا نعىوج تنوبب رعمأ] |

 تح ارا: 5, ذاك ةقح نيس لكيو نوبل تنبنويعرأ لك نيرشعو امل تاز داش لاوز جاجا ٠
 ٍلاقثمح رقبلاةاكر ف عرش ل.الاةاكز نم غرفالو رصن تخج ىلا وسةموهو نيعلإو را نمدلون يذلا وهو ىتنعلا عج وهو(بارعلاب .



 ىلالب الانا مهربءاستلا نودي ددعلا طفلداربا (لاتسىفو هلوق) ىنعملالوقعمهناال ى بةوترمأ

 ير ر ربا تشتت 2-3

 (نيعملا تف نملوالاعزجما)
 | رطقةراشالا فو حاسملا ءالكلا فى رتلاهداقاذ اعف كلذواراصن نوكتا بنا بلاغلا ريغ نمو ىنعب
 اذه (ةنسلارثكاى عراب وتكت ىلا ىه هلوق) نيتباورهبف نا نم دب ريهظلا نع قيساسل ىوج
 ولي لسنلاوردلاد صقل كلذ نوك أف طرعشب ذا أ سساماومف بحوتلاال ةمئاسلا قلطا فن رعت
 اهئاوضتقياذهو مفوةيا م ةراجتلاةاكزابف ناك ةراتالو ئثا مف بل ب وكر او لمعلل اهماسأ
 بوجو طمحماو عئادسلا روك ٠ ذملا ناعم لسنالوردالذاا مف ةاكزالاثاناواارو ذاهلك تناكول
 لسنلاو ردلل نوكت نا طارتشاالةراكتلاو لمعلل ةماسالا قندصقلا نأ. رلا قب احأو اسف ةاكزلا
 تمر ردصم تفلا,ىعرااو اب ةاكحزالف معلا هماساو اولاقمهأ الا نمملاوا طمحملا نداز مث نمو
 ىناذكس دامااو بطرلا نمساودلا هتعرام لكوهوءالك الا دحاو هسفن ء الكلامكلابو ةيسشامملا
 ولف متغلايهطضانهبسانملاو رهن ةّماس نوككأل حاملا ريغ تعرول ىتحاحامم هنوك نمدنالو برغملا
 ةمئاسنوكت نا رسكلا ىلع مزارو رحيل نعةيلالنرمث ةّئاس نوكئالتدمل اىلاءالكلا اسبملا لج
 حرص كك ل ذكس دلو لولا فن تعرول بوج ولاءاضتقم(بحتال ةنسلالقأ ىعرتول هلوق) ىو
 لوح افصنابم> اصاهغلعب ىلا ىهو لاق ثدح ةفولعلا ىف ةيثالو فنصملا لوق دنع ىتأس اعقوه هل
 ينس راصامتا لالا نالسسلا ىف كشلا عقو لوح فصناهفاعاذاامخو ىبان زلالاقادكو اك و
 رهاظلا (لبالاةاكز فو هلوق) ىلوأ ناكل فصنلا.لقالاانهحراشلا لديأولف ىبتنا ةماسالا فصو
 نمدحاو لبالل سلو ىوج ضاذعتنالباننرمثعو سن ةاكز ف بولاق. ناهمالك زعىف
 ةليبأ ىلع ريغصتلا لل دبة ثوم ىهو رح ءاملا عم تارسكلا ىلاولءاملا تشن ىلب بيلا ةيسفلاواهظفل
 اهثينأتلاف نيسمدالا ريغل تناكحاذااهلظفل نم املدحاوال ىتلا عوملا ءاعسانال كلذو رج
 بجاولا لعج عرمشلا نال (حلاةئونالا لبالا ف بجاولا تافص نهنالهلوق) حاصعلا نعىوج مزال
 ناكوادعاصف ىنلابالا زوحتالذااهب ةيحالازاوج مدع ىللدب راكلا نودراغصلا لببالا باص ىف
 فجاولار ادق لالا ىفالضفدءت ةئونالان الث انالا نماضن | باول! لعجو ىثثاوملا ت انزال اري سدت كلذ
 ةيانعالضفدعتالامييف ةئونالانالمغلاو رقبلا ىف بونالا نيعتإلو طسولانيبعتب ةنسلا تءاحدقو اطسو
 اخ تغلاذااهناللبالا نم سلا ىفاشلاتمجوامتاو كذا لقالافىا (هنوداعفو هلوق)

 اذهو ىراص>ارق نعىوج فاحالل اهنمةدحاو نامماالو فارسالا هؤالخا نكمالاريثك الام ناك
 ! نه لقا ىنععو ءارغالا ىتعع ريغ ىتععو دعب ىتهعودنع ىنعع درتا خاف نونلحلا ىناعم ادحأ ىنعملا

 لاتاكدوذلاباهفص؛ل(لباسج لكى هلوق) للحل ا باك نعىوج سس ىنععو صقناوا اذه
 نود ُنانالا نهريثعلا ىلا ثالثلا نم لءالا فدوزلانالةةد_صدوذ سجن نملقأ ىف سل ىرودقلا
 ةيلالءنرمثرردلا بح امكفنمملاهفذح معأ كحلاو تانالاباص اخدوذلا ناك الف ةعب رشلا جاتروكذلا
 اع قنأو أءاشلا ناك اركذ(ةاش بحت هلوق) هزيم ىلاددعلا ةفاضا نمل.الا ىلا س + ةفاضان | لعاو
 زوكاللاة ثدح ةبلالينرشلا ىنامدقلاخو ىوج كلذ نو دامزوحالو اد عاصف ةمناثلا ىف تنعطو ةنس
 روشأ هس هيلع أ ىذلاوهو عذجماذ-خؤبالو لوح هءلع أ اموهو ادعاصت غلا نم ىنثلا الا ةاكزلا ف
 نافريونتلا ف اذكو ةيناثلا ةنسلا قنعطلا طرتشد لف ىبتنا ةرهوجلا ىناك ةبعضالا ف ئزح ناك ناو
 فالح ىلع صنلا,تلق لبالا ىنةاملا تنجو ف.كف هذم عون لك فس < ن اة كحل ىف لصالا لبق
 انجوأف ةكرعشلا تءعررمض صقشلا احا ىفو هريشعلا عبر بجاولاو سم سن نمد اولا نالو سايقلا
 اهباحياننيعب رأي ضانع تذب و ههاردة سمت موقت تناك اهنال لالا ارمثععبر نمبر قئاجالةاشلا
 ءاحامب غلا قدر نكل طوسمو ةءاسنع مهاردلا نمنيتئاملاف سلا تاحاك ل بالا نم سجن

. 

 هد |جارااربنلا ف لاقاهمدعدتعت اهل |عضومةريثعلا عصو نمد> ول لف نس هلع بجو نع# ل اى ا
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 مسالا (نيكح .مالنم ىلع)
 همم هوومسسسس سس يجي مااا مياسعوما

 | نم قرفالو ىوج ةيظفللا لماوعلا يمل هفاضملا لكءالبأ ى هو ةيظفلوذح اوم فنصملا مالك وألا

 اةيرقلا ةشالا هتعاثزم ةلاسالا نوكمال ثدح ناضمر موص فال ةينل اورمضحت لوأ لفنلا فوتو
 اذاام فالثعاقرتفاف ةمنلانالا ةررق نوكأ ءاسمالاو ناك امفدكه برق هسفن لاملا عئدنا قرغلاو]

 ةاكرلا ىونولو جاي زسجاولاردق نم د ىزتاج عقب ث حرا جاووأرذشلا ىفو لكلاقذ 0
 ٍْ | ضرفلا ةين تضراعلغنلا ةمننال لفنلا ن نع دجمدنعو فسوب ىنأد نع هاك زلا نععقي|عبج عوطتلاوأ]

 مهدقلطاوةس وال نا ةنايضرامتالف قوق صرفة يناس ام 1
 ٍْ نعل نءنععلاو نيدأا نعنمدلاءادأ ناملعاو هنعطقسنو خص نامذلا نعريقفلاربأول ىتح نيدلاو ن معلا

 : ريقغلا هيودم ىلع نازاو#لةلدحو ز وحال ض.ةدس نيد نعو نمعلا نعنيدملاءا ع وحب نمدلا نع ٠
 ا 4 ىف هعئامناق هقح سنجر فا يوكل هدب نماهذخأ أ نودمل ع :تماولو هنيد نءاهذخأ مث هن .

 | نءرردجسا اريعت ىفاذكوأم1باوثلا نوكمف نفكم وه متريقف ىلع صنم نمفكَلاةلحو اقل
 وهو بحاول نهض نوجولا دعب ىتغ نم باصنلا بهوول هنا ىلاريشت قّدمتلايدسقتلاو اسشالا لم
 أ هملعلدب قدامو 0 عال (فسو أد نع ظتستالهلوق) رهن تباورلا م
 1 )ا طعس دج دعو هلوذ امهدامت ان طقست ال قيامءاكر نا لس خا تدعو لوف 2

 نافسو ىأدنعاوقسلا مدعهجوو كال_ةاكر اصف لكلا ف عت اش بجاولاذا لكلارءز علل ارامت

 لل اءذه فد ممةفنح أنا ىورر بولطااوهرفناثلاو عازل نبع لزالاوهتص وأ هلكبجأ

 ةيلال زرمثوراتذ توه ىخارتلابلوقلا نادافاف ةيروغلا:لوقلا نعهلملدب ىحا 0 ارخأ هن
 ْ اهرخأت ماه ةيجاوابتي روذوة ضن رفذاك "لانا ئلاراتخاو ىاقاملاواض عب دولا جاتوراتسخاو
 : نيعموم لا ع- فدلاب هرمأ»+نذاالد لكو نااكزلا عفدي لبكولا (عورف) حن راشلا ا.رك ذاك ةرو رضريغن
 أن نآل تقول ناهذ دعا أ ىصأ كش اذاام فال دعب .المأ كش دقعملا لم نعش الل هريغل عف دو

 ا ءاكرا باف لضفالاواهتقو جورخ لق ةالصلا ىفكشلا ةلزنع راصفةاكزا ءادال تو هاكر مت
 ْ للا 0 .رالو ضتازغلا نمداك( نل|نال فلا نعرص عوطتلا ةق دص فال نالع |

 | ا نوعضواستاكز نوذخأ» رانيا نوعا ١ رانوعبشب ةلظ هم ن نكي عديم وه ْ
 | لضفأرس همك

2 1 0 : 6 

 0 2 وسلا ةدصسان)# 2
 يل ب. يس - 1

 ىنثاوملامهلاومازعأو برعلا ىلا تناك اهنالو ملسو +لعهللا ىلص هللا لوسر ب تك ا
 ءارتفلاتاقدصلاامناىلاعت هلوقنءادتق لال هفدصل ايدريتعتو رقبلا ىلءاهمدقاذهلغأ لالا اهفرشأر ١

 لاه ةّئاس عجب ىهو ةيدو.علا فديعلا قدص ىلعاهتلال دل مم تيعمتاكب نلااسدا رب تقلطأ اذا اهنالو
 أ ٠ هلعت ىأ ضرالامسن :اهئالكلذ,تيعس برغل ىفاذك ةماسا انهي راهماساو تعر ةشاملا تماسأ]

 عزا نماهنكمىااب راه ماسأ ىتعمو رهن ىعارلا لالا ةئاسلا مولحماءاض قو نوعسن همفرجش ل
 ريغأاىهلوق رهاظو ناّناورهبف كن (ةعاس تسل ىب معلانالهلوقآلا ظ

 | ىوجولا نا ةمحناولولا قاكءاكرلا فدخؤ ب الوددعلا فج رعالاو ضد رملاو ىعالا فنصملا مالكل توا
 0 ه) داق: ن أب ىمعلا عمولو روصتم ىعرلا ن م نكملا نالوعتلاهبحو روي هعمل اوه

 ل 4

 :..|| ىليزهعتم دعفدلاو رع دفا الدنا الما الط بح رقالع قابلا نوكل نعت ريغ ضم
 1 لحم قالا ل وقب نا لثاةلو ةيانعلا ف للاق نذل ؟] هجرت دمعي فون ىأ ل وةريخأت نم ةبادهلا قامو

 1 0000 ل رصتلاك اذهو انش لاق

 . ف
 ىب 0 3

 3 0 لاو
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 | عجاريلف ةئاسلا في رعت ىفةيادملا قام هلع ركع قيشوتلا اذهو رعلا ىفلاق مث ىعرملان م جيارخالا |

 نمعملاثف نملوالاءزحلا)

 || ةهنتنرتقاو ىنعب (ماةماساللادعموأ هلوق) عئادملا هع اذكةراعتلا لل ةنراقم ةينلا |
 أ ةياهتلا قامهفلاو ةٌعاسلاو ةفولعلانمب ىوسدةف ى ليز ةمنلا درب ةفولعالو ةئاسريصت الذأ موسلاب
 | لمحر سلا ىف قفوواهدرعجتةفولعريصت ةئاسلاو ةمنلا درع هّئاسريصتال ةفواعل انا نمرندقلا فو

 أدعي ةينلا تءقواذاام ىلع متفلاو ةياهتلا فامو ىعرملا ف ىهوةبنلا تعقوااذاام ىل-عىبي زا قام
| 
 ا

 اذطإ

 | رافغلا مو ىردقملا حرشاضباعح ارب نا ىجشإ وىوجلاح رو ربذلا ةعجارع لعد مالك هو ىهتنا |

 عقادلا هينلةريعلا نال ريغو ىتحملا ن عرس هن زحصةاكرلا ىونواضرةو اها هاعدو مهارد أ ركسم ىطءاول 1

 أ فالخلا نم قسام ىلعموسلا عموأاهدحوةنلاب ةمئاسريصت اسغاهنادمق (ةعاسلاتاناوياك هلوق) |
 | ىتلاةئاسلاهدارملا سدل لاقي ن الا هللا ىلوا ناكل تاناومملاركذ ىل_عرصتقاولف هربغو ىلا زلا نيد
 | قأسام ىلعرملاو لاغبلاكمداعماس الابعزارتحاوهف م ات نااهنأمش نم ىّتلااببدارا لد لعفلاب تعا
 1 ةينلاةيراقم تش ناكو ةمنلا نودي مصنال_ةهداعامنال (ماةنراقمةيناهئادأ هود طرشو هلوذ)

 | ةلاحاهدوجو ىنتك اف عفد لكد :عةمنلارا ضان جرف قرفتي عفدلان الا تادابعلارتاسك< ادالل
 ء| لكحوااواريقفلاءاداىا (ءادالا ةنراقمهلوق) ىلب زموصلاىفةدنلامدقتك يرهللاعفد لزعلا

 ىتح عصالا ىلعةاكز امن ابريتفلا اع طرغشم الو ريقفلا دب مئاقىلاملاو ىون مث ةسينالب عفد ناك [كحولو

 | ىلاواريغصو ا ناكا ربك هداول اكل عفد ل.كوللو ةءلالين رمثرفعج ىلا لوق ىلعالاهملا عوفدمملا زعلال
 ١ اًدهو ة.حناواولا نع :رمص تش ثدحاهعضلاقاذا ال ااًميش هسفنل ك ع نازوحالو < واح اوناك اذا هنارما |

 ثيحاهعض لاقاذاالا ايش هسفنل كسنازوحالو هلوق هلع ل دي ارعقف لمك ولا ناك اذاام ىلع لوح
 هءاكو ةاكر طاحخولو هب ائنغ امنغدء.ريغصلادلولا نا نمهانمدق الر يغصلاهدلول هعفدزوحالالاو تن ْ

 ١ ىدأاذاو اهبانرا نعةاكرلا طقستال طاخلاب نم اذاو اضن اءارقفلا بناح نمالمكحو ناك اذاالا نمض |
 | قدص لا ىلعاذانن تدجو اهالزعت ل زاحاف هغل.ذ هرمارمغب هريغداكز ىداولو سنحت هغن لاما دوم 7

 | نيدلاءاضقبرمالاك عوجرلا ط رتشب )ناو ف سو ىاد نع عفدامب عجريوز اح رمانهنع قّدصتولو
 .[|عرفتيو رحمت الا ةينرمتعملا نالزاحءارقفل ا ىلا اهعف دل ىذل اهعفدولو طرعشلاالا هل عوجرال د دنعو
 أ اهعفدولو 3 ليكولا عفد لبق ةاكرلا نعهارن مث قرافك نعوأ عوطت اذه ل اقولامرع الا ةينرابتعا ىلع

 || انهساهوأ اينعناك اذا خد أ ورحب ناكن او عصد اله _تاكموو دمع فرمملاريغىلااهعفداذا 0 تاو انكر رسل كنق لكلا

 ظ رع قسد ةو ن2: فرصمملاريغىلا|عفدل اهنا كش الاذه ىلءفر كريب عفدلا ناكو هنباوادانأوأ ارذ اكوأ
 | ليكولاعفدلبقةاكرلا نعماوف مثهلوق ىتءف ذشنحو اهبابرا نعةاكنلا طقستال نعضاذاهنا سدنجتل
 | ءاطعأواور علا ىف هلوق كلذ ىلعلددأزحأ فرصا ىلا عقدلا د جواذا هنا ثدح ةاَيناَم عصب ىأ مصب

 |لدأو ىستامأزحأ ابق ّدصت مثةاكز نوكتن ارم الا ىون ىتحابهب قّدصتي لف اعوطت اهب قّرصتن مه ارد
 | هلوق) ريقفالءادالانمديال ل. بجو املزعبةدهعلا نعيرخضال هنا نماض أر حيل ىفام كلذ ىلع ىلهلد

 ارك ىذصتيلهجواششل رعب لو داك رلا ىرتول هنادافات نيرمالا فز او ارمص> (بجوام لزعلوأ
 ظ اهذخأ ن اف هتبلاطمالو اريج هنماهذ أ ءارقفلل سدل هنا ىلاراش أو هنعطقستل ةمنلا رض )و ةنسلا
 | نا جرب ةنايدلا ق هلاالا هنمجو>أ هتبارق ف سلذخ" الا ناكولواكاله عمهنمذواهّدرتسا هلع ريغبأ
 ناف نانيضاق نعرحبلا فامهحاضب اوةاكلاهلع نمىلادوعب هتبارق ىفريعذلاو رهنذخالاهل لح
 | ناوهلامت_خأب نادل سدل كل ذكف لجرلا اذه نمجبوحأ هتل دق ىقوةاكزلاهملعنمةدارق ف نكمل
 | | دارملانامولعملا نمو ىهتناذحخالاهل لح نا جرم ىلاعت هللا نعد و هنيباعفامأ كلا فهل انماض ناك مخ
 | نيرعتلاىلاةجاحالف هبف بجاولاءزجحلالوخدإ (هلك قدصتوأ هلوق) ةاكزلا لاملا
 ام

 . سس ح ممسا---بب

 و



 ماو (نيلكسمالنم لع) ١

 راهذلالامىفاكةاكزالفءاغتسالان منكم لناف ىلانلا لا لاوهسسلا نال هنئانديواهدي ف لآ
 كلا لصأ مابق عمهم عافتنالار ودةمريغ لام لكحرششلا فو جربال ىذلا بئاغلا لا اةغللا قوهوأ
 نوفدملاو رلا ىف طقاسلالاملاو ندب هملع نك,ملاذابوصخملاو دوقفملاو قب - الااذكو عئادملا نعرح
 هقراعم. نموه سلو عدوملاىسناذاهدعب دولاوةرداصم ناطلسلاذحأ ىذلاو هناكم ىسناذاهراغملا ف

 فالخ ةكولم ضراوا مرك ىف نوفدملا ىفاوفلتدناو نينسدعب |هدجو مث هندب هل ن نكيلاذادوسجلا تلا

 يح -رثهرهاظو تعد هلانالخ ىضمام بحتدوعبجا ندلا قةندب هل تناكولو هريغرادولو زرح ىف نوذ |

 دق ةندن لك ناجل زا فاكمهجو ود لوق ةفحشلاو ةيناخما فكك :هربخلا ىف كلذك سلو ت وع

 ةيناخلا نعىوجاّرقم صصاغلان اكن اواقلطم:اكز الة ماسلا ىصغىفو ل دع, ضاق لك الو ليقتالا

 بععلاو فاو ىضاقلا هفلحاذا اهدمقم هنا ن هةسناخا ن نعرمبلا ىفالافال ىضاقلا ملت طرتشالوأ|

 هناد نع ىورام ميك نموه هن حر صام عم ا ا|فيلت طارتشا ارأ ف .كحرمملا بحاصنم

 بالنا ىلو الانف ةثدنلادوجو عماك نإ ابوجو مدعم معا ناك اذاهنالةنب هل ناكن او همل تاك أل

 ماسقأ ةثالث ىلعوهفرقم ىلع ناكولهنالدوعجنانيدلادبقوال ما ىضاقتلاةفلح“ وة هل نكمرلاذأ
 فيعضو ةم دخلا دعوة ذ.لا بايشكَةراحتلل سلام ل دي وهو طسوتمو ةراتقلاو ضرقلا لدب وهو ىوق

 ءادالا نرتب نك لوح الاحاذا لوالا تاكا بف عاخلا ل ديو ةيصولاور هلاك اع سيلام لدب وهو وهز
 ىضذمامرشع وانادن ضيق. ناالا ىناثلا ىقبحتالو هياسحدازاعقو مهرد بف اههرد معبرا ضيقب ناىلأ !

 ىلالمنرمشلا ةمالعلا ى هائم ٠ نم ىرتشملا ةمذب هموز) تقو نم لوح اءادتبأ بس ىا جمعلا ف لوحلا نم

 درا السا ةقيص سي زعلا درا امثنم قبو ضيقلادعب لو الو<نان ملال ونبأ
 نكملاركو مدعلروصق همف (ا,تينريش راجل دعم ناكن ا هلوق) رح دامع لكل ا طرشوهو مالسال اراد

 الكنا نمل زلا هركذامىلا هبريش ( خابت رف هاوقإ انمدق كماندبوادديف نوكي نارافتسالا نإ
 ط رت الف ةراحتللاةلأم,مالةضفل اوبهذلا لاف ىلعفو ىتلحخ ىلا مسقنب ىريدقتلاو ىتمقحل اءامغل | نه

 ةينلاهتن رثق |نافةراحال اوءارش :ااك ةرامتلا دش لمعلاوهودسعل |دادعاب وكام ىلءفلاو ةبدنلا 1
 هاو اا ىتح ةرامتلل نوك,ال كلذدعب :راكتألءاونولوالفالاو ةراصتللر 1

 ميقملا هريظتو اهم ميق لمعل اةلرتابمال نا, ةمدخلل نوك.ث يح ةمدقلا او وةراهتلل ناكاذاام ف 7

 هنا متالف لعءاشالا ذه نالة.كا درعا سمالوار القمالوارغاسم نوكيا 5 -رفاكلاو ئاصلاو

 ةراحالا ل دب لعجاذاامةراحالاكهلوةندارأو ها اهب مف لعلا كرتا هالة ىلارارفاكواٌعاصواعم نوكي
 جراد اوو هنروولاسع هيزرتحا (ىراشعالا كلما ثودحدنعابتشوأ هلوق) ةراحتللو اوو اص

 اذاهكمرشل ع نس طاع ا نعهاززو همي رق ٌبروولاذِطو هزم لعفل 0١

 ا ميرخامذ ةراخقل اين مصن الهنا نم هرعلا قامىلاضأ» ءاعاهمفو جاب زترالاب هيلع قمع

 اذا اذكحو هيف هلرابتخاالو تاينالا,تدشب كلا نال قيساكن اقحما عم العا ة محا ارخماوأ ةيريشعلا |

 قموبج او بيس نافل يف عتجاإل اوةراحتلاءاكزابف بحتالابسف رقم ل .رأ ىرتشأ||
 تنقور اهيلاَهب مصتملاذاوريشعلا عمةاكرلا بت ةرامتللا بهار ازارثعلا ضراد_ نعو ضرآلا 1

 وأما هضرانم مجيرخ اعف ةراحتلاةسن مصنالا كوة بالمتر بث تناكىتلااهتفساظو ىلع ضرالا| .

 ةجارخ|ماةراعتسملاو:وحأ سلا ض ٍرالان انيقحملا عاقجا موزاهجو ورد ناسقحا عة<الئلةراعتسالاو |

 رهان ئامراصةراسبقنا نوكي ناابوانهلةفئثهل بهواذا ىتعب (ةيوهوملاوهلوق) ةيرشعوأأ|
 نع مصل وأ ةيصولاوأ ةمملار هكدلم تاو علي ال اقاذلو كلذكس دلو هسف فالملا مدعدي همّزح

 ةرامغلا نالةرادقلل ن وكمل هنارععلا فاك عصالاو ىبتناال مأةراحتلل لمع هنا ىلعءانب هنقاوفلتخا دوقلا ا

 نكت يفةراجقلا باينم "نكي مالصأ ل ديرشب لاما بانك انهي و.قلاولاموه لديبلاملا بسك ا

 متين مس

1 



 اهيففاهباهعب ىرتشملا ضرغنمناكن اافالجو اهدواةمو ةرادتلل ةارتثملاريى او ليخلا مجنو نيعلا :

 (نيعملا نق نم لوالاءزحلا) سا

 | تناكولامنس قرفالذاد.قلا اذهرك ذل لحال لاقي هاسعام طقسف ةراجتلل تناكولامنعزارتحالل ىنكسلاب
 ةاكزلا هبلع_حتالا_مترحأ لالغتسادصارادى رتشاول ىي>لالغتسالل 0-1 لوا ىنكسال
 الاس رصاماةراحت ةمنواموسالاةأكزلا هدف بحتالنيدقنلا اد_ءامنالصاحم اواياصناهتعق تناكن او
 أوس ضرعبةراجتلىنلادراورج وا ةراجضلا ضرعدانيعىرتشا ن ادةلالدوا ةراحضلادقعلابنر اقم نمددالو
 ردمرلب ياشم هديختو ةبنا | ىلع فةوتلا ىلع دءام عماجما فركذ نكحل لمالا ىناذك ةيئالبةراختلل
 غنم ناك اذاةراحتلاةمنهمف مصنالف ثاريملاك الصأ د ةعريغب هكلما.عزارتح الا ةراجتلا د ةعب ديسقتلاو
 ةمصولاو ةسضاك الصأ ةلداسم ه.ف سدا دقعر هكل مو ااكرلا همف بحت فلفل هيف فرمصتاذاالا دوقنلا
 هتاف قتعلا لديو دمعلا مد نع طصلاو علخما لديو رهماكلام رغب لامةلداصوهدقعب هكلمواةقدصلاو
 اديعوراحتلادعلتقولاعزا ارتحالل د معلا مد نع مصل لدببديبقتلاو مصالاوهوةراحتلا ةينهيف عصاال
 هبفغاثملا فاتحخاةراعتلل نوكت ناىونواضورعضرقتساولو ةراحتلل نوكم عوفدملا نافهنعفدو أطخ

 |قلطمةراجتلل نوكمهناف براضملاهيرثشد امةراحتلا ةمن طارتشا نم ىثتس وةراكتلل نوكت نارهاظلاو
 ناسقحلا عقحالثلةجارخاواةيرشثعلا هضرأ نهجبرخاعفراحتلا ةينعصت الو هريغاملامع كءالهنال

 نكلكلبتس وادريملاو مود_ةلاكهنيعشل| مس الاماهبدارملاو نف رتخلا تالا اذك (لزنملاثان أو هلوق )
 لمعلاةلباقعهيفذوخأللانالاباصن ىواس و لولاه لعل احل اسغل ضرحو نوواصك هنيعق نال
 ةلباقع هيف ذوخأملانالهف ةمجاوا هاف غايدإ صفعلاو نهدلاو غاصل نارفعزلاو رفصعلا فال

 ةاك زال ةراحالل ةارتشملا قلاوجاو لاق فلا نع ةملالبنرعتا بف ةاكز الف باودملا طفح تناكن او ةاك زل
 لوح ا هيل لاحو اناسصن هّتجق تغلب ناو هملءةاكز المرج مل لل.ةراحتللالاقلاوج ىرتشا اذ |ىنعن ارم
 ىذلا مودقلاو ردة اكزلاهسف بحت ثمحلاقملل كلذن اكو اعلا سغل صرح و نواصك هلوقب ررت>او

 لامتسالاف هسحئث لكل امعتسا لوق أو ىوج فلل ا ىلع دئاز( معلا بتكوهلوق) راتخع ةففذع هر تدك
 ملاذا الماش هقالطاو ةعونمفللا ىلعةدايزلاىوعدفافشأتوااسردت بتكلا ىلا جامتحالا عش

 نكاد موهفمال لكلا لاةلهالانهدسقت نمةادحلا ىناخ ةراحتلاونيملاذا اهلهالبتكلا نكس

 اياصن ىواست مسن هتجاح نع لضف.ن االااصنتواسناوةاكنلاذحأ هل لهالان اةهح نمامهد قرغت

 نومرح مهن ال هالاريغ فالخيلوالاراتخ لاو ثالث لدقو نات فنصم لكن مهدنعنوك ناك

 اقلطم عنملا ف ةريتعك موحنلاو وفلاو بطلاب تكامأ ريسفتلاو ثيدسح او هقفلا تدك دارملاو ةاكرلا سبب

 ادههلوق) رددل عابتفداعلانيدىفالاابلا باتا همتكب فن وكمال هرقفلاا هامش الا ىفو ةءلالمنرعث
 نباهركذامىلاريشت (نيدلانعغراق هلوق نعزغمهلوق) ةءلصالا هّم- اح نعو هلوق هيدارأ (حتاديقلا

 لوال اونيدلاكىناكلاو اربدقتو ا ةيقحت ناسنالا نع الحلا عفديامةيلصالا ةجاسحتايدارملان أن مكلملا

 كردتسمنيدلا نعغا ارقلارك ةزاىضتقي كذا ميئاواريسفت ناهنماع رهنلا قهبفثحو ةقفنلاك

 ريسسفت نابىوجاهيفرظنو قيقفلاوهىيقغلا لعراصةةالاف صاخلا ىلع ماعلا فطع نمهناوا
 ءانغاب ض ارغعالا نا ل صاح اومركرم ىف حقو هنالنيدلا نع غارفلاركذ كاردتسا ىضتق. الك ذاع ةجاحلا

 نع غارفلا فطع نوكح نا هلع مزارامةياغوهزكرم ىعقودق لوالا نال هجومربغ مدقتملا نعرخأملا
 كلملانبا مالك لاق .نا 6 ف :روطخمالو صاخلا ىلع ماعلا فطع نمنيدلا نع غارفلا ىلعةجاحا

 ىهو لوح ا لاحاذاذاكزلا بتال ةيلصال اه_ةجاح ىلا اسهةرص نب اهكسمأو مهاردهعم نه نا ىضتع
 رب هقفاللوا*اسغأل هكمأام فيك دقنلا ف بدق ةاكرلا نان م جارعملاو عئادملا ف افلا خيوهوددنع
 نءرحاومو: وءا يبغي لاملاةلاقأطةزمهلاو رمقلابوةدانزلادملاب ةغللا قءاغلا (ماندل اوق)
 نوكب ةاختسالان م ناك: نام(اريدغتولو هلو ) ىنيعتاراحتلأ ولسانتلاودلاوتلا,ةقمقحوغلاو ب رغم لا

 لاملا 1



 سابع 0 ل

 طقست أسم ىضقماريغنالهلوقب رهشامبنس لصافلاو عنت) تلاطنافتتللاترصقاذا منقار :

 املع ىضارتلا عقواذاام ىلع لمفف ءاضقل |طارتشا مدع ف حر صوهف ىمتن :اةريصقلاالةليوطلاةّدملا ىف

 ىقاكا رلاوأءاضقلاءانيدتناكاذا نراقالاو هحوزلا ةقفنهمالك معوماوق نمرهتلاعتسلل

 ةريصقلا ىف عنتاتلا مم ىضقتلا ريغامأفةلب وطلاو ريصقلا ىفاقلطم عنمت امم ىىضقملا نا لصحتنف ىررتنا جارعم

. 5 2 
 : دعبتاكرل نيداذكو هلوق) ىخارتلا الع عقووأ اهب ىصق هلوق دء:ديزبن اهيلعزاكح ن 1 هحو:

 ىو ىاءزىناثلا ففسو ىنالواممؤر فل انالخ كال تسالا دعب اذكو باصنل !ءاقب لاح عئام ىأ (نوح

 ةروص ىجل زلامركنيملاذفو هلمق نيد نوكي الذا هفذرهظ ىذلاورظن ىوجول دعاك راشلادس 2
 هءلعةاكزالامهف هك كيلو نالوح هملع لاح به ذلاوأ ةضفلا نم باصن هل نوك«نااعنامةاكرلا نيد نو
 لوما لوغشم تهذلا باصن نمل اقم فصنو ةضفلا باصنن ممهاردة-ج نال ىناثلالو ىف

| 

 ه/نزر نياوح كري الانس نورشعو سجل ناكؤواباصن قاتلا لوحن فدان ءلضافلا نك ةلوا '

 كليب تاير أ كرب لف لوح هيلع لاح باصنمل ناكولو امش عبرأ ىلا لولو ضانع تنال لوا فلعل
 37 0 ل 0 0

 4 ل «<ىيبر6

 2/1 : 9: 1 0 : يا ١
 تك ىلا ار نب نموأ اهتمت موب لوحل الق ةئاسلا استاذ لسع ال تستل إ

 (ةلمزر 1 لله قديلامضإ امك نوكيو أريدجلوحالا لدنلا ف ةاكرا بحتالالمأ ةقدصلان هرارغلادارأع ء| اوسيهارألا

 تح خي ندر ناكولذ المت هنفو فلان ءرحن ةءاس اخ فالم كالا ةاسلالاديتسانذال هادا: 1

 كبيييا الو 0 | (ماابلاطمها نال هلوق) جتفلا عجاريلف لولا فانثسا لدملا فةاكرلا بوجول طرتش لاك البت ظ
 عي 0 : نكزمىلا اهذحأ ناكمامال ا ناق كالملا مهو ةنط اس. لا لاومالا ىهياونو ةرهاظلا لاومالا ىف مامالاو ْ

 ع تدلك كلذ ناكفةللقلا حملا أعطق ةنطابلالاومالا |مابرأ ىلا مضوفف هنعهللاىغرن
 كدر

 م
 0 و ى>نا بجو ةقدص مهلاومأ نم دع لا هلودر هاظ نال مامالا بلط طقس : الكل ذو رردابءانر

 || لاومأ ةئطاءلابو ضرالا نمجرختامو عاوسلاةرهاظلا لاومالاب دارملاو مامألل اقلطمةاكرلاذع
 |١ ىلع ايم رك ءلواهل ع ىف ةنامام) الاومالاّتن :اكاذاام ىلع لو وهو ىدنفأ حون هضفلاو بهذل اك ةراقل

 رشاعلا ىلع حالا هب رع ىذلا ل املاو ىشاوملاوهورهاظ ناعوت ةاكرلا لامن ا هلصاحوردهلا فل اقرشأن
 ىأ (عنب ال ىفاشلالاقو هلو) ىبتنااهعضاوم ىةراختلا لاومأو ةضفلاو بهذلاوهو نطأ

 للضافلال الاف ىتامتاةاكزلاناانلو مات باصن كل موهو بوجولا سس ققحتل ىابرزدي
 نبنامع لوكوعواد دعم هشد ردة : ريستعاف غاازك سدل نوددملا لاموة حاملا

 ن نفذ مداكز رمشثاذ-هلوقب نامع ناكو :ود- ةم كو رع نءاو ساس عن ناو ناسف

 : اعاجاناكف ريكتريغ نمةياسدعلا نمرضعمت ةاكز ااهنم ىَدْؤمف هلاومأ ص اخت تح هنبدّدو ملف ند 2:

 اذه ىلع مزابالو بناكملا ل اكر اصف هقح سحر فلن اذا هذخأ, نا برغل ناك ث دح صق ان كلمن الا

 اَض رلاوأ ءاضقلامالا كالذ هل سدل هن الهش عوجرلا بهاوا ناكح ناوةاكزلا همزلت ثمح هل بوشوللا
 را ارمةدد>او ةنس قدحاو لامقيك تيفال ممل هاف لل ٍ

 اد لك ىلع بح لوحما هملع لاف ةرهثعهتلو ادت تح كلا ذكرت" الا هعابمنيديرخ الدعس
 هلوق) ىلبزئث مل قسسلو لوالاىلا عجر ب.ه.تاعا.لا تذههفول ىتحدحاو ةقمقحلا فلاملاوفلأ
 | ماددتسالا فطع(مادختسالاو هلوق) ةطاحالايد .ىقتلا عوهفع حرصت (ح لا هند نم مرثك |هلامن اكن أذ
 الف هلوق) سكعءربغ نم ملامعتسالا مزلتسا ماددعسالاذ | ماعلا ىلع صاخلا فطع نم لامعتسالا ىلع

 1 ا لعرض (ىكسلارادفتت
 | 100 ' أ

1 
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 أ عرزاةاك زادعاسع صوصخع لوح طارت ىنعأ اذهو لوح هيلع لوحي ىتحلامىفةاكرالمالسلا هيلع 0
 لع متاهدنع ىهول اونا لاحوارهماغلاابلا حقدوأف همفل |و<لاوحالانالالوح ىعندو لاقىوجراُعلاو

 ألا ءدنع ىهو لوح الاخ هملا|وعفدو صل اب رقاوأ فلالاهملا تدرف اهالوم نذاريغن تورت ةمأ اهنا
 0 نم لكق ىف لك موهو دحأ ىلءةاكز الف لوم دعب عجر مث سو همهو وأ تدرقن دال نأ اةداصتمث
 هلوق) ةمجاواولا نع رب نوجولادعب لاملا كاله ةلزن اذه نارهاظلاف وحنا لاحو هكل مود طاق اا
 أطرتشا او لوحماطسو ىفهسسسنج نم بامنلا ىلا موهذملا فاك اكحوأ ةقنقح (لوحنهملع لاح ىأ
 لع هلاقش اللوح اوهو وغلاهبف قي نامز ىلع كما اريداف نطابوهو طرشاغلا نال لوحلا نالوخ

 | ةعقلاةذارزو لسنلاوردلاب ماعتالا ةدايزوءارسشلاو علابدوقتنلاةدابز ف ريثاتأبل ىلاعبرالالوصفلا

 الو كرد ةسمءاملاطارتشانادمغب وهواولاق ذك ل صف لكف تامغرلاتواغتر اتعاب ةراعتلا ضورعىف

 لوحمادعب جال |نيدلاو ضيفلا ىفىلاق (نيدلانع غرافهلوق) .ىو< ةياقولاوةيادهلا قهرك ذيل
 ةراجتللوهامرج أ اذا ىنعي ىبتن اىتفي هيو ام_ءلعةاكرلاءانولا عيبوةلن وطلاةراحالا فو ةاكرلا طقس ل

 ولا لولا دعب ىحاللا ندا زرتح او هم ىتفملا ىلسع ةراعتلل هنوك نعبر خال او هعابوأ هاب وطةراحا
 | لوقردملا جب رو ىتان زف سوي ىنال افالح دم دنع ةاكرلا ب وجو نه نم هناف لوحلا ل الحت ىندل ار ط
 ياغي عرفو فسو ىنأدنعالا ديدجالوح فأتس دج دتعفءأرأاذاام فرهظت فالخلاةدئانو دع
 اكل طقسنل لوحت اذعن عسا قيقساف عيب فاكرد نعضرلامعنجال لوم ادع, ثداحمانا قعناننلا
 ىوجالجؤوموا الاحةلافكوأ ةلاصا (دانعلا نم بلاطم هلو هلوق) قاقكسالا دعب بجوامتاندلانال
 || ةبحضالاو ةعتملاىدهو لا بوجوو رطفلا ةقدصوةزافكلاو رذنلا نيدكدامعلا ن مدل بلاطمالاف

 .[| عام ةلافكلاو ةلاصالا قد رطب نيد نمامهنمدحاو لكىلعامن ا ف لمصالاكليفكلا نا لضاحلاو عنمال
 ١ |يىصاغنودهلامف بصاغلا ىلع ب ثدح بصاغلا بصاغو بصاغلا فالخمةاكزلا ب وجو نم

 | ةيروصو ىليز امهدحأ هيبولطل ان امصاغل امأ هرسلاطم امبنم لكل مفكلاو لسسالا نال بصاغلا
 || هنانامهأربأ نيصاغلا لام لع وحال احواض أف لأ هلوحآهتماوصغو افلا بصغو فلأ هل ناك
 .[| نول ىئاثلاو ىناثلا ىلع عجرب نعخول لوتالابصاغلا نالالىناءلا بصاغلاو هفلأ لوالا بدصاغلا كرب
 || هلاةرهاظو هد لاق طم نعراعنامةءلعندلاراصف هءاعناهذلارارقا ناك-ف لالا ىلع عجرمال
 .[[ ما ىناثلا ىلع عج .رب نعضول لوالا بصاغلان أب هلرلعت لّمأت نم لوقأو كلذك محملا نوكمالامهتر ولا
 1 ىف هيلعندالنا نيدتي ناهذلا دع عوج لان هنالالما امهأر بأ اسقاطم هملع هاك زا توجو فقوشلا

 | ىلع ةاكرلا بوجو مدع علاه أ هلو ةبدسسقتل اف عحربال نع نا هنال ى الا ىلع نيدلااغاةقبقحا
 ريناندو مهاردل ناكول و ءاضق اهرمس | ىلا نيدلا فرمص بصن هل ناكولو ىلو الايءاربالا مدعد دع ىناثلا |

 ماوسلا ىلاف ل ضف ناف ضورعلا ىلاف لضف نافالؤأرمن اندلاد مهاردلا ىلا فرص متاوسو راحت صو رعوأ

 | لالا نم سج:ورقملا نم نوثالثو معلا نم نوعبررأ هل ناكول ىتح ةاكزاهلق أ ىلا فرصاسانجا تناكناف

 | لبالا نم س+ثو هاش نيعبراكربخ ابوتسا نافداشلا قوف عبتلا ن الر قملا نود لالا ىل اوأ غلا ىلا فرمص
 ,سثعلا بوجو عنعال نيدلا نال ةاكرلايدبق رح لئاقلاماعلا قلبالاىف ةاكرلا بحتل مغلاملا فرص لءوأ

 | اضءأ عنامةلافكلا يرطب ندا نانم سام ناراعا ثرطفلا ةقدص فالخ مصالا ىلءريفكتتلا اذكوأ
 | لها: همفف طقف هملا ملا ىفاهنا نم عمل ! ىلعامأ نيدلا فةمذىلاة مذ مذ ةلافكلا نأب لوقلا ىلع :هاظأ
 (ةقغن نا نم عئادبلا قامردهلا ىف للعاذفواهب ضعي 1 ناوهرهاظ (بيرقةقفنوهلوق) ةيلالترشأ

 احس نحس سس ا



 0ك

 سوبا (نيكسالنم ىلع)

 حاذفورشعلااذكو ةمناا نودي ىدأتت اذا وداعلا قوقح ادوضو ةقفنلاو امبلع بالف داشلا
 نال ىلولا هنرشعت الو امبنم ق قتال ىهو ةشلااهايرمش نمنالو ىنع قولا ضرأ قويت ١

 رعب ناو زو اد. لو لكوملا ةينرمت هنامتاو هتننريتعنالانال لكو انمزانالو ريغلا ة.ش ىداتتالةداععلا|

 نال هنود ل. بناكلاك اراصفام_هعرتزوصألا ذو صق انام هكل «نالوةاك لا نماسهتا لكلا

 ىاز ىمانتلالاملاف الا بحال ىققامت اموغي فيك هناك- اعالامهو فرصتلاك لع تناك |

 هنو ىب مقلع هل هجوالوءاهريغن ثالث ن ع ءاهقفل | بتنك ضعب ىف عقوو هناللأ ن نعولع عفر ثيدحلا طفل

 ؟حفىأ (نونجملال خدي ىتح اوق) ريك ذل ثنأتلاددعلا ]| ىف زاحدو دعملا ف ذحازا هنالراظ ١

 ةقاناتاكّ لاب وج ول طرشاا نأ ىف فالخملاىأ (ضراعلا نونجلا فا ذ ههلوقإ ىوج لقاعلا

 1 ضراعلانونحلا ىف وهامنا لوما رثكأ هتفافاع نمديالوأ ةعا ولو نونجلا||

 لاقاذ و ىلا ىناك كاذك س دلو افالخ همف نأ مهوب هصمصخت 04 لوح اءادتي ,| رمتعت 0

 ضراعلا اه هغوأب تقوك هتقاناتقو نم لوحاءادتبا ريتعب ىلصالا نونحملا فهنا فالعخالو ربل
 اغلب ءوتس ناو ا 1 نعةياورودم لوقوع اور رهاظ فكل ذكف لوما لك بعوتساألا

 دنع ميعصلاو اوفلتخا لوح ضع قافأ نانا هلك ة نسلا نحاذا نود ىل: هاكر ال هلالمن رشلا قو

 0 فسوب ىنأ نعو ءادالا,بطاخيأاهرخ رخآو لوح اداقعنالدخسلال وا ةقافالا امارتشا مامال |

 هلوق) ميمحلاكه 12مل تشانغ رضا قو رانا ةنيلا ه ءزلىد#دنعو لوما ركحأف
 جارعملان ع ردع ؛ وملا فك تامقسا_بموجوذس دتراناو رفكلا عمد : الذا (رفككلا ىلع : كالو

 بتاكل كلم رض ماهلادمق كلما دارو طرمشلا اذه فدحواو رفلاى ةلاق ) ةيزحاو هلوق) ْ

 ىلا فرصني قلطملانادمعب ةدان زلاىلا جامتحالا فنا ىنذمالو حأوز وان اكسل ضسقلا لبق ىرتشملاو

 ىل_عابح الكف ىلولل ! لس زعناوهل سة !الامىّدا ناىلوملانسب وهند رث اذهب ىف ىذلالاملأ ٠

 فدل |ةفات نم(ب افا كوللا ةملالبنر مث بتاكملا ىلع بال كل ذكحف ْئث * هض وأ

 راو اناص فاكجملاكلمو ىاهلوعفارد ملا هفاضا ن 07 ولم ناضنو ىافوسوأ

 بسس هنأ ن نم ليقامو | مرش ه فز صملا لج نمد ىنانتالو هءسدسلار دق مدلسلاوةالسا تل 7

 ىوجولا ةفاضاندرفتم بدسلا ناالاريثأَتلا هو ىلعالدوجولاٌة لا فاض  امهنهالكن ا امهات
 ردا ىفلاقارشش اوه باصنلا كلمو سلا وه لاما نأ ق.فوتلان كو ىو# لاق طيرشلا نوط ل ش

 مال ادمق ىلا هجامتح| نماس رق رمال فانماذهنان ريم تناو ل ءاكلاىافرصناف كلما ق امأأ|

 اف فاتح اوامبف كلم ما مدعلهضيقدعل نوقر ا ىالو ضر لال .ةةراحضللو ارتشاامف وجوال

 هناعصالاو ه هعبد .دولاك نو ذألاىامدب قاناك تاو وللا هيك لبقفهلعندال ىذلانوذألادبف

 لج دوره هسق هفرمصت زاوج ل ماد, نوذألل ل. ةقيقح ملء ىولإ ديال هيالوذخأ لق هناكز همزابال :

 ىلع هنعثرولو هناكز هيلع بتذ هلاك هراص هلام هطلخخ نومك ثم بنش كام باصتلاق

 هنعثروبالو ناعضلا عرف هنالكلملا تن ؟ءالو نهتالفامفوق ىلعاما كالبتسا طاخلا نأ مامالا لوق
 لك هوهو بصغنءلامولنعالقذا سانلا قرا لوقو طققف تدملا ةصدح تروق كرت م لامهنأل 1

 هلوق ىلع هفةاكرلا بتال نأ ىنذف هنعغارفلاط رشلاو نيدلاب لوغشموهف اختار هكلم ناودهنال|
 اعاطمال هسلخ* ئثلا طلخوه هيف فلتخا طاخاو لاومإلا باح هيرب نا يجتبملا ف طرمشاذفواشنأ

 لو كالبتساهريغمهاردي همهارد طادخ نال هلوقن ردبلا ف هلرلعت نم مهغب :

 0 اكزالفالاو هيد قول 4 ع لصفنم طلخا, هكلهتسا|م ريغ لامهل ناك اذا اذ هو لاق ثدح لاكشالا |

 ةيدشلابىا (م هرداتئام وهو هلوة) ىسهتناةيدعسلا ىثاو ان ءربنلا فاك امس لكلا ناكول |

| 

 هم[ نالو قرااوهو ىنانملادوج ول مان سي ناالا كما هل تين ناو هنال(اتاكمو اهلوق) رمخ الم تل هاكم لا



 نمل فن لوالازبل) 5
 هقفلا ءعوضوم نالو لاعفالا تافص نموه ىذلا بوجولا,تغصوااهنال لوصالا لهأ نوقف

 تافص نموه ىذلا ب وج ولا'تفغصواس من الءادالا لعفاهن اعصالا حبا -ارعم لاو ىوج فاكلارعنا

 اوعقأ ىلاعت هلوق ىفكدوجولا ىلا مدعلا نماهجارخا ةاكزلاءابادارملاونامعالا تافصنءال لعفلا
 لص هيذاىوغلل بدس نرغلكلا ىلعف نا ىوذلل ىيرمشل اةسسسانمو ىوتنا روشاملا ةادك ءالصلا

 هب قرغلاو ىردصملا ىنءملاوهءاّنالاَّن ال صاح او ةملال منش نيرادلا ىفىلاه: هنم فال الايءامإلا

 ةعقوأ اهثمحلا اوهردصملاب لصاح ا ىن هاو عاقب الار ىردضملاو :ءملان ارد صملاب لصاسل اىنءملانمب و

 ىوعد : اهريغ لسمربف نم املاك ماع ىه هلوقب اهفرعنتملا خس صعب ق هنأ لسعاو جيولتلا ن نءانكش

 ٠ قلو *ئاملا لاورشعلا عب روهو نرش جارنا دوهعال لال فاك ماك ءامىاءالومالو

 هتزمالة اكن اايوان اعتب عطاول ىتح ةحامالا كلل انجيرق قالطالا دنع نامعالاب ص ا.خوهو ةجاحملا
 اهعضوولا من :رمصال اريغص ناكن اف ضيقلا لقعب |ةهارم نوكي ناطرش نك ولاكموعطملا هيلا عفداذاالا

 ةعفنملا نال هنزحالت اكلاهم .ذب ةنسهراداريقف نكسأولف عفانملاكلَع لامر برنو ريدنف اهذحخ اه ناكد ىلع 6

 اهعفد ناو زوال نونموأ لقعب ال ىص ل ااهعفد محفل ن نع ةيلالينرمثلا فو ىوج ةموقتم نيب تسل

 نيذلا تناحالاوأ براقالانمهلامع ىناناكن موأ ىصولاو أ بالا امل ض دق اذا م فال- نم هسبأ ىلا ىبصلا
 هوتعملا ىلا عف ةدلاو زوح عدذعالو هب ىم ريال ناك نأب ضمتلا ل-ةعب ىلا ناكولو طقتلماوأ هنولوعن
 اينغءوأن كيملاذااع دمقملقعي ىذلا ىصلاىلا عفدلازاوج و ىكرملادب نم ءارقفل !اهمرتن :اولاك ئز

 ريغ هلوقوانغاهجوز ناك ن اواةلطم زوي ثيحريغلا ةجوزوملا عفدلا فالف هربأ قى اننغدعب دلال

 بلطملاديعنب ثراحل آو رفعجل آو لمقع ل آو سانا ىلع مهو مشاه ىنب نم «نك» ل نأب ى 0

 مكمل اسرعلا عم م ركذن 1 عفدلازوحالف ريقف | ةثلاث ةفصريغ ىنعع سالو هقعم ىأ هالومالو هلودو

 جرش مطقب قاعت ةههحو لكم هلوقو فادلاو هو ماللارم دكت كلمملا ل ءةعفنملا مطقطرسش هلوق أس

 0 الؤهملا عذ ةدلاب هنالوخ الل نجوزلا دحاو لفس ناو هعرفوالع ناو هلصأو همتاكمو هدم كد

 ةقفنلان ا اوهملعتدج وولف هلع هتقفت تدتالن | طرش زودعف حالاوف ىلا مذ ةدلااماهعفنملا

 ةينلا طارتش ىلاءاع ا. .ةوكماقب 0 هت هوقورن[بحاو نءئزمنال بجو نال ئزمتال

 هرمشا هلو دو ىودج هيلاةفاضالا لملدبارب ددوأ اةيقحىمانلااملااهب وحق تسوودانعا مالا

 اكل نع رعلا» بانا هتقفننالسكلا ىلع ةردق هل نوكن ن أبىأ هلع هتقفن بخنالنأ

 طارتشان ا ل_صاحلاو از اع نكمل ل ناو رمسوملاهنب ا ىلسعهتقفن بحت رةفلاد رع هنا ريقفلا بالا فالك
 رقفلادّرحم ارشلاف ثانالاامار دلل رظنلا,لب هقالطا ل-عسدل دل بالا ريغ بسكملا نءزمملا

 تبوح واانأ لاهيريش  (ا ف وشى ىأ هلوق) ةقفنلا نم نايسلا ةباغفاكزع هنوالا هةقصنال ريغال

 ل 6ك لا نوك لد وأتلل» اعدو ضرغلا نوداهمف هلامعتسسا وهىذلا هنا ىلع سدل فاصملا مالكف

 وهىذألا ةةمقحلا ن نع هلودع هج وبو توشلاب لوي الف هنأ ىل-ع نكي نأ زوو ةبعطقلا وا

 حرش ق راك كفرك ة نكلداح الا راما, تتئابتايفيكو اه ريداقم ضعب نا: بجاولا ىلا ضرفلا
 مسالب لودعالف ىنظو ىطتناعوز ا ذه ىلع بحاولاف رهناا ىف لق رتاوتلا,تّرئاهرب داقمنا رانملا

 ىعب (نونحلا لع بمتالف هلوق ( ةعاس ىأ (موف هلوق) عون لكى ةقمقحو عف ككملا نمسجاولا

 لصطضلا اذل ىوج هنسىف نثاك مويىف لقعلاهلوق هماا ريثداك لوما هنونج قرغتساىذلا
 ىنعم ام مف نال رطفلا ةقدصو رشعلاودانعلا قوقح نماههوكل تامارغلاو تاقفنلا باحصاو (ىص
 لاقو هلوق) ضرإلا ةنؤم هيف تلاغلا ربثعلاو هدالوا ند بالاك هريغن اهلي: اذلو رون هوما
 ةقفنك امام فتق ىلام قح هنال هيصووأ هملو هنعب رخهف (نوذحماو م ىصلا ىلع بحت ىفاشلا

 قنيشاخكاسلامهو ثيدحل | ةئالث نع يقلا عفر مالسلا هلع هلوقانلو جارخاو رشعلاو تاحوزلا

 5س يل
 نإ

0 



 امرك "5 0

 3 لا .ىثت 4

52039 

 ضل (نيكمالن# ىلع)
 0 يمس ما ما امم ميسم

 39 كابو / قصولف اد فم نوك:رورضرنغ نمهالصلاق و راب دّساف لق راص و هبلاهجوتلاو ةالصلا ف عو رمشلام ظ

 3 كعمل رب ا نةيبهقح ىف لبق تراصوىتلا ةهمئ اريد مر اص هنال هئالص حصنال ىرخا ةهجرىلا ةعكرو ههجيلا ةعكر ظ
 0 /ي. .. ]| هه نع فرض ا|مهنال عد رالاتاهجلا ىلا ىرتقلاب ىلصاذا ةيعكلا نع ىئانلا فالختةرو رضريغ نمأ|
 3 ساري علا ىرخأ ةوجىملا هيأر لودتىتةدارتجالا قب ران لب نيقتمب هل هلق تراصاماهملا ىردت ىتلاةهمما نالنيقي ْ

 و ال 7 0 ضني الدارتجالا نم ىضمام نال لو الاد ابتجالابىّدأام لطسملو لدقتسملا ق ةهحلاهذه هتلدق تراص ٠
 كالا 0 انلواطامتحاداسفلا بن احانحر فهو نمريدةسم هنال (امهسف ىجفاشلل افالحت هإ اوت) ىلش ءلئمداسبتجانأ|

 ا عدس 2 يني دج و دقو ةيعكلا نمءزج لايقتسازاوملا طرششنالو هذ ىلصو تيبلا لمخد مالسلا هيلع هنأ لالي ث دع
 /[-هيب 0-5 0م نيفك اعلاو نيفثاطان ىترب ارهط نا ىلاسعت هلوقوالصأ لامقتسالا ك ارت نعذد ىذلادسفملار ادت / ا

 ةللوإ نإ مامر تكس, يي || (ضرفلا قكلالو هلوق) هداز ىيزعةعجارع لعب مالك امهذ ىفاشالانالع هلوق فودريغو ىلب زاك كج هر علو 0 كلذ قزوتال ىهوةالصلا لحال ناك-ااريهطتل ىنعمالذا هيفدالصلازاو ىلع ليلددوجمملا را ٠

 ا هع يل 5 (اهقوفوهلوق ) عساو هباء ن الرثالا,لغنلا ىف ىوفاشلا مامالا هذ أ ىذلا سامقلا كلام مامال كلِ ْش

 بس سساو

 4 5-7 0 ١ تزاحسسق ىأ لبج ىلع ىل._بولاذذ ذو لوحي هنال انملا نود: اجلا نانعىلءاوهلاو ص هرعلا ىه لق |

 00 ما ميسم عر ىبايز مظعتلا كرثنمهيفاملاهقوف هرك نكلاو هيدينيب هانبالو هن ا
 ل 0 ىراص-> ارت نعىوج قريد دب ب وصنموهور و را ىلع فوطعماهقوف هلوقوةرتس مث زل

 ا ”٠ ||| ىلع هدقتعي الو هماما ىلع مّدقتع سدلو ةلبقلا ىلا هجوتم هنال ( مص| رش ههامارهظىىلا هرهظ لعج نر ظ

 نر ةفادنوز /ةسءاير ةداس.عهمشب هنلال لحال هركب نكسلو مامالا هج وىلا ههبو لعجاذا اذكوىرختلاةلئسم فالضأا»
 ناو عورا قاذك (اًماطنع همامادقتعب ملاذا هوق) ىباي زانزكذ الز وح مامالا بن اوج ملا ههجو لعجواوةرو |

 هاا اسال“. كو هلو5) مماما ىلع ءمدعتلال (ههجويلاو هلوق) ىوج سأل ضعي فاك دقتعي لذا باوصلاو) / |
 ةسكلإ ا ىلصنا ىأ هلوق) ةد تم ةهجلاو مامالا لع ىدتقملا مدقت عم ةعصلا هج 3 رات (عمت مالسالا يش 3 '/

 دق 7 تسال ع -ودفمبابلا ناك اذا زاخاقوح نودتقملا قلتو ةيعككلاو عامالا ماقولو )ع مارحت ادمسملا مانا ظ

 0ك 0 ١ اهتماما ىونو مامالاةاذاحم ىلع ةأر ها تفقوهب ريهظلا قو رح دج املا نماه رع قبارخلا قهماقكمز
 ا 1 / ىفنكيل نادلوق) ىدنبلا نعىوجالف لاو مهتالصدسف مامالا هلبقتسا ىلا ةهجلاتقتسإ

 5307 ا لإ املا برق أو هن هلوقب هدسقتو ةهجلاداحت ادنءالارهظال رخاتلاو مّدقَملان الكرخ اتم هنال ( نايل

 ماما ل ناك كوالا هريغ ف ةصتلاوهر كمل عيالي برذالاربغ نعال |
 2 ا تربح / ظ20:ذذخذخذذأذأذذ1111111111111111111111119

 الم مال از ريا د اكل أ هيك تل الج يق قل ب داكرلا باك ) + فش هلاك هنا دج لاك هققا
 ٠ 0 1 فلا عكر | زق هما وايصال ناو قضلافط ل 1 7* رص صدم تانلاو نتا
 2 كس / ظل 0

 0 عموم كمال منالةاكرلا ميل بيتالادنالاو «ضرف لبق موصلاكة رمل نما ةنسلاف تضل |
 تت« 1 7 لا نالو هل ةريخ ى هنوعنعو هلذب ن وأى هنول ذب ممل عئادو نم م. ديأ قام نودهش اوناك اهل

 "ارم. + || ىش ناك (ةاكرانزقهلوق) مهتهدعل سندلا نمنو ريم*ا.دنالاو سن دن ناءاسعن1ةرهط ىهاعأ |
 0 ثيدحلا اذكوءالصلل ةاكرلا*الما نم نآرقلا فام عسا هناالاةالصلاك ةسندية داع هنوكلم مصل مدت
 اهالي 1 ةقناور 7 هه/ أ :داكولا قلارتشالاو لاصتالا لاك ىلعل دف اعضومنيناميو نينا (تآرقلا نمىآ ىفدلوق) ىو
 جرخلار .نيخلا لإ سج فطعلاو هعماالف مدقتلا ىنني نارقلا نال ىوج ن ارق ىلع هفطع حدب لهرظنا (ةالصلامّرقف هلوث)

 مسمت اسوس ا ىفاذه نأ, باحأ مانعشو ذاذك كارم_ثالا ا
 ةعلرإب أع لئاسمّن ال ىنانتالف انهامأو

 ايوب و تطحن( ينزل || نيغلابلا بج ىلع لوق) امني لصفلا مدع نارقلامدارلاو عضولاو ن هذ اكل ىلع مقال
 0 اهباصرهطتاهنال اكز هنماريخ ىلاعت هلوق هنمو(ةغلةراهطلا ىهو هلوق) ءاقراوأ ااكاراوبا(ئيقاعلا |

 7 ت*لبقو هيلع (هُز ادا نهملدو هلوق) دازاذا عرزلااكزهنموةدان زلا نعت ءىضو لمبلا هلي در نيف ا ونذلا نم

| 
 ٠
 أ

| 
| 

 ا
 ا

 ا |
| 

/ || 

 كا



 تارعاجبرقب سل ةزافم قدجواذاامأ
 ا لسغ الف ةيدالو ةماسق هم سعال

 حرث ىناذكح لتقاارثا دجواذا
 (صاصقوادحب لتقوا)هبادهلل دبسلا

 ىا (قيرطعطتو بال ريزعتا
 قب رط عطقوا تمل ل5 نم لسغنال

 ىجذ الا لاقو هملع ىلصت الو

 ًالاغاو هلع لص ولسخ' هلئادجر

 برحلا ىفءولتقاذا ىغاملا لع قصت
 نر تف رايد ولم نابل
 قيرطلا عطاقاذكو هيلع ىلصن اهرازوأ

 نرحل اةلاحق لقاذا هلع لص الااو
 ىلصمهلتق مث مامالا مهذخا اًذااماق
 انذاشمو برحن ادع لتقاذا اذكومهلع
 وهو ةيبصعلاك< نيلوتقملااواعج

 قبلا لها كح ىذانالكلاو ىزاوردلا
 نيفقاولا ككل ذكوماكحالا هذه

 نيكسوارخ م ءاصا اذامرلانيرظانلا

 م-منونبعي منال ةلاحل اكلت ىفاوفامو

 ةلاحلا كلت قمهباداولو حامصلاب

 ىكحو مولع ى د: موقرفتدعن اونامو
 لس هراىسةسملا ةعالا سعت نع

 ةيدصعلا مسح ةرراحل ارلتق نمنع
 ذايالك لها ىلع ىلءهنايناحأف
 هدهعىنالةزاو ردلهأ ىلع ىلمءالو

 ناكوةزاو رد لهأ نمن اكناطلسلا

 اوناكف مهعم ةرراايذابالكل هأرمأ

 فسويوبا لاقو مملح ىلصبف نيموللظم
 حاتم ىلع لق نم لكى لع ىلسدال
 حالسلابرصملاف نورباكملامذخأت
 الحر لوانت نانأطحت هسفن لثق نمو
 باصأو أطخأف هيرضلّودعلا نم
 هيلع ىلصت ول هناثتامو هسفت

 لاقدمعت نمامأو فالخالباذهو
 فايد ا ه.اع ىلصت يلهو دب دي ةسفن

 ىل سيل يقو هيلع ىلصب البق هيف
 تدولا كلذ ف اننا هب ونلمقتوهملع

 ةالصلانم غرفاسلو ىنغملافاذك
 لاقواريفةالصلا ىفعرش ةرعكلا جراخ

 «(ةبكلا الملا دا

 (نيعملا تف نم لوالاءزجما) م

 | ناكارصم هرقباموأ نارعلارصملاب دارماف (تارجاهير قي سيلةزافم فدجواذاامأ هلوق) قساك |
 دك ئوجاهرغو فذقلاوانزاو برشلادحه.فلخد (دحلتقوأ هلوة) ةيلاليترمثةيرقوأ

 هلل مقف مهل هلو ن او روثلا لها ىلع لصن ملهنعمتلا ىضراملعنااناو دحلابوأ صاصقتلاب لتق نك
 ىرحلاك !-ملابر احم هسفنلا ملا لتق هنالو ىتلا ىهودل_عل اىلاراشافانبلعاوخنانناوخ | ل اقف مهرافك |
 وهو ةلمغهلتق ل اقبل امتغالا رسسكلارةلدغلاو ىجادرةلدغ قنخلابلتقي نماذكو هملع لص الو لسغن الذ
 هماتدنأ اذا نالف دلو ةل.غلا تريضأ اضد أل اقيو هلتق هملاراصاذاف عضوم لاه. بهذ ف هعدخم نا
 ردصم نونلارسسكب قدح او عضرملا نامت يعن هليغلا نءىبنأ نا تممهدقل تيدا ىو هعضرت ىهو

 ذأ اذااماق هلوق) ىلل ا نعانخش داد غببدلءاملا زوكسو تاحضفب ناورونلاو 0
 صاصقوا د>ةلاحما ءذه ىندنال عاشملا نمراكل اهرذخخأ نس ىلصفت ا ذهو (مهملع ىلص مهلدق مث مامالا
 نعىوج نأ اورةغن> ىبأدنعميلعةالصلا ىف مامالا هءلصىلادب ريهظلا قو رم نالسغ هاو
 | نم ضلاب ةمصعلا سوماقلا ف ةلمهملاداصلا نوكسونيعلا ضي (ةيدصعلا م هلوق) ىدنجربلا
 ظ | مكن (ىذايالكلاو هلوق) ىبتنا ةصعاوراصاو.صتءاو نيعبرالا ىلاةريشعلا نيبام ليخماو لاج لا
 ًايهاد_-نتاحىلاةيسن ةمممم لاذفلالادعب وةحوتفم:دحوم ءابوفلأ مالل ادعبو فاكلا
 أل هوق) نيتلكن مبكر اذه لع ىذايالكفرداسقلا دبع تاقيط نع انذشرواسنب الار دا
 | الو ةةءراصامهنا ل غب هنوكهجو (حلاأ طخ هسفن لتق نموهلوق) ةَعالا سعثدهعىأ (هدهعي
 || لوقا رح هسفنالو دعلا دصق هنالدرخ الاف باوثلا نمل انباعقدممش هنكلوودعلا ىلا فاضم لعفشب
 || لست لمقو هلوق) ةياغلا ن عر هسفن ىلع غابهنال عصالاوهو فسوبىنأ لوقوه (هدلع ىلصيال لبق
 | لاقداسفلاب ضرالا نعاس .ريغ قساف هنال حصالاوهو لاقد#و مظعالا مامالل هلا ءازع (هلع
 «-ةنلنق لرب مالسلا هملعمإ نأ هنا نمدرواعفسوب ىنأ لوق ديأت ن كل يصنلا فتحنا دقفرعبلا ىف
 ١ لاطاملاصنلا نم ص ةملاو هريغلتاق نمارزو مظعا هسفن لتاق ةناخلا فو هيلع لصن لف صقشو
 حادصوي باراك اهصقاشم ماهس«رعاشلا ل اق ضرعو

 كلذ, تنعم مارحلا ثددلا ىه ةنعكلاواهناكم كريتمةالصب ملا نوكمل ةالصلا باك املا اذهب ّتحخ
 ىجفاشلادنءوالوأ ءانب كانه ناك ءاوس هنيعملاةعقمال مسااندنع ىهواهءافتراوامتومنل لبقو اهعيسرتل
 أ ورطش لامها ب حاولا نال (ابنف لفنو ضرف مص هلوق) ىدنجربلا نعىوح ةعقبلاو ءانملل مسا
 كليا ق ءزحلا نمعتب امتاو نيعربغ ةدعكلا نمءزس لا قتسا باول |نالو عئادسلا ف لاق تاز هباعمتساالا

 عورعتلا هنسألا فوج ىآ (اسيف لغو ضرف عم



 ا
 ١
| 

| 

 شك ْ (نكج الم ىلع)

 أب ىتحتالصلا:اداىلعةردقلاعمىأ (لقعي وهودلوق) ىبتنالاتقلا مرضت دصعبالاربتعبالا
 هسيفوةالصلاءادا ىلع ةردقلا عم هلوقب هيدقتلا ىأ هتعن ل-ءأ هللاو غلا ىف لاق جلب زاكرتءاضقلا
 هب طقس هنوكم ل قعلاروضح عم فعضلإر ذة,مدارأ نافءاضقلا بحصال هادالا ىلع ردقملاذا هنا ةداقأ
 هيلع ىهتملافلةعلا ةبنغلدارأ ناو طقس ال هنا_طد رملاىفهمالكره اظوهو راتخملاو ةفئاط لوق ءاضقألا
 رهخلا ىف لاق ىهتن اخي رجلا نم هادالاةردق مدعلالطمءاضقلا طقس ىخةءلءاو موو ىلع دزبلام 5
 ىلع تامازاامأهدعردق اذاامفوهءاضقلا طةسر ال فعضل/ هردقلا مدع نوكو لوالادارا لاب قوأ
 تاموأ اح هنزب ىلا لصو ءاوس (ةكرعملا نملقنوأ هلوق) ءامالا.ابماعةردقلا مدعل هيلع مئاالفأ .
 ىلوأ ناكل لكلا ىف ادبق هلءج نايل قعد وهو هلوقرخ اولو ىلوالاداثترمنوكي هسفنب لقتناولو هلق
 نمادشلانام هنال ل سغباال هناف لمخاءأطد نان هافوحخ ةكرعملا نم لقتناذاامءانئتسا نم ديال هنأ
 لقنلا عئادملا ىو ىهتنا ةحار لشن سدل عرصملا نم لى نال نالانام ةياغلا ى هبقعتوةياده ةحارأ
 تسب تع لف توملاةراثاىفةحارةللاكر اشم لقنلا نوكمفلا ثودح بحوب واع هديزب ةكرعلا
 لجاذا اءأهو هلوق) حاحردصمو عرصل ا عضوم عرصملاو كلاب لسغلا طقسالفانبقب ةسحار ْ ا

 نيب قرغلاهجورهظ اذه لعفامندلا قفارمنماشسش لانهناوه ثاثترالاةلعناىلاريش . (ىواذتل ظ
 هنمريال لد ىوادلا دصق در مم دارملا سدلذ متم حو ناومحاءطو نه فوذللوأ ىواد_ت:لل لولا ١

 ناو.حلاءطو فوخ لب ىوادتنلالحرصملا نملقناذاام فالك واد اهعفني لاح ناك نايلعفلا
 ةيادملا ىلعةياغلا فهن ضرتعاام طوقس لعب انه نمو ةحارلا نمئم لن مدعلاث يرعب ريصم ال هيأ طن
 (ىصوأوأ هلوذ) دام ءانثتساالف ىلعنلابملالاةدابز ثاثترالاة لعن | نم عئادبلا قد ,رك ذام ىلعاما

 ةركذ بسك ة.صول متر م نو كسي الدم لاهو فسوب ىأ لوقوهو دم الاو مندل ا روما ةيصولا لوا
 اهيف هفلاختالر و امندلاروماب ةدصولا تناك اذا اعف ىسوب ىنأ باوغ امهندب فالخخال دقو حراس

 ءارشلاو علا ثاثترالا نهوابسفهفلاخضال فسوبوأو زم الاروماب ةمصولا تناك اذاامهف دم باوجو
 برحن اءاضقت ادعب دجو اذا هلك اذهو ل ةمف ةدارمثلا ىنعم صقني كالذ لكو ةملكب لمقو ريثكب ملكك

 لاطأ اذاالا (انائتران وكم" الدجتدنعو هلوق) ىلا زهانوكذ امن شاثترم نوكاالف هئاضقن الدق
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 ّن
 ا
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 ١
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 هيفسق عضوموةيرقلاوأ (رصلا فلتقوأ هاوق) ىدنجربلا نع ىوج اعاجالسغي نافةبصولا
 فطعاس5 انكودمشلل لقى ريهضلاو هح 0-2 ُ ونت عراشو عماج ف لوتقملاك لاملا تدب قولو هند |

 نمنالمأتلا هحوو صاصقو اد لتقوأ هلوقوه هلع فطءامو انطشلاف ىوجلمأت هبقو هن 1

 ةكراشم مهوالهاست هم ناكف ادهش هنوكد مشل ىلع هغطع ىضتق ادقو دبش سدلدوقوادح ثق

 لتقواثةراو ا دصوأ انج لتق نعف |سموهو تتوافت ناو ةجردلاو ممالا ندمهشلا دموشن سدل نم

 لع ملوهلوق ) صاصقوادحيلتقوأ هلوقل ةبسنلاب !مريغو ىنعبانظةديدح تق هنا لع: لورصملاف
 ناش همف ناكف ةدي د |موم ام لق هنا رلعب ل ىنعي ىنلا تحن لادا نارعا (انظةرر د لق هلأ

 هلتاق مع ملاذ اهنال هلتاق لعب ل نان موأظه هناي معلا مدعامومن أنة دب ديد لق هنا معلا مديعامه ظ

 نال (لضبالهنافهلتاةفرعو هلوذ) رحب مهوف دقاك ئشالخي فنصملانكم ل امولظم هنوك ق قتيل
 ةيدلا فال تدملاىلا هتعفةمدوع مدعل ضوعد سدلو ىنشتلل عرش ةدوةعوهو صاصِتلا ههف حاولا |

 صوحللا هلق نماولعم ذو هنيع فرع ناافورعم لئاسقلا ن وكن هدارملا سلو هنع ضوعاسمئافأ
 هلوق) قيساكم عت لهنيعنا هتراغ صوصالا هلتاقن انرلعلل ةبدالو همف ةءا قال هنالادمبمثرصملا الملا
 ام هلوق) لسغب هريغف هللال فاد هامم ةكرعملا ق لتق نمالا سدلو دنءدمومشلاف(ىيفاشال فال

 تجواذاام لعشل ىلوأ ناكل ةيدلا ىلعرصتق اول نكل :لارثأ ف فن (ةماسقلاو ةيدملا كانه ب حاولا نا |

 ةيرقلاوأ (رصملافدجواذا اذه هلوق) قساك حراشوأ عماحىف لوتقملا فاكس مأ ةماسقلا |



 (نّنعملا خف نملوالاءزجلا) زاب

 277 هلوقو ةملالسر شدسجشلا لسغ مدع ةديعص ثدداحأ ىو رو بي رغوه لاكتلا لاق
 مطب ىفالطسقلا لاق مهل ::ل لوقو ىدفأ ون ملكو مولكموهذ ء-رج ةملكس هلك ل اقب جرجا انعم
 ىأفضشت هلوقو «هلاث ف رفختو همناث نوكسو هلوأ خفب رزىأ ةءاورو هكلاث ديد قو هنا ضو هلزأ
 نعى وج هنعلازئابناف ةساعتلا فال ( همدعمىأ هلوق ) انذيشرصنو عطق هيابو ىرخم |

 ظ انش هشالاوهو لبوارمسلا عزن مدعىلاريش (نفكلا سنج نم سلامالا هلود) ىدتجرلا

 لد_عمنموابون ىمس ال نفكسحأ| سنج نم سدلام نأ همفو بالا نمءانئثسالاو ىناتسهتلا نع
 دنع(وثحاوورفلاكهلوق) ىوجاعطقنمءانئتسالا نوكيناالا مسهللا ةرابعلاهذسهنع ةياقتلا ف
 هركمهناىلا هيراسشأ (صقني و داربو هلوق) ةسلال رشدي نفدالاو نفكلا سذج نموربعناد>و

 نةلطن> نال (اهنج ل5 ناهلوق) رعبا نع ةملالمن رمش نفكلا ددحو هرامث عسج هنع عزت, نأ

 ءاعىنأ نب دل ظننح لسغن ةكنئالملا تدأر مالسلا هساعلاقو ةكئالملا هتلسغفدحأ موددهشتسا بهارلا
 لسرافءامرطةبهسأر اذاق هل اانرطنوا هذه دسأوأ لاقةضغلا فث اصص ىفنزملا*اع ضرالاو ءاجدلا نيد
 ىيايزتةكئاللا ليسغدالوأ وم دالوأو ىنجوهو جرخهنات ريغ افاملأسو هتأرماىلا مالسلا هلع
 نوكسف ضباعجنزملاو ىبتناءاضيبلا ةراصدلا ةنزملا حاصلا ىفونيلالج ةنزم عجب باصملا نزملاو
 نالةلظتح لسغمالسلاهلعىنلادعبملا.ماوانضش ةحفب ةرحتم هنمىنانلا نافادرفمةنزم فال
 انجاو ناكول امهلوق نعباوحناوهو هلدغ هدالو أ دعت لو مالسلا 4-.ءلعمدآ ةصق ليلدب ىدأت بجاولا

 مكن اكنمزو< ل_اسغلااماف لسغلا سفن بجاولا ا ةكمالملا لعفي ىنتك(|و مدآ ىنب ىلع بحول
 عاطقنالاد_عب ىنعي (اضئاحوأ هلوق) رح توللال ةرانعلل دنع ل سغلا اذهناهءفو جارعم مدآ هصق

 امك ةئالثلا نمدحاو ريغهل ل تاقلاو ىنعب (لقملاءالوتةموأ هل اوق) مصل |قاثالثرعسامدعب هاءقوأ

 سفنىلااهتعفنم دوعل !-طلارثأ فحق اهب نالا دج نوكي نا نم عنف ةيدلا بحت نمح هنال قس
 / ةماعلا ىلعدوعب هعفن نالوءايلوالا ىشتل عرش هنال صاصقلا كاز ذكالو هنوبدارتم ىطقت ىتح لوما

 || ةيانجئاب بجوامنال (لئالاهذهىامهلافالخ هلوق) مامالا دنءاضأ ل سغب انونحم لقاذااذكو
 لسغلان ع ىغأ ف يسلاو ةعفارال ةعئام تفرعةداهشلا نا هلوذ ءاركلا هدم ادا لاو تدل

 ا نمهمد ىأ ةعنامت فرع هلوقف نالسغ,ةدحأ ءادهش ناقدليالف نودع الو ىصال تنذالو هرهط 0

 || "ادهش ىنعمفوهدمبشل هيفريمذلا رهط هنوكل هلوقو دراما عفرتالف ىأ ةعفارال هلوقو اسف نوكنا
 ةرهط هعونول مهقح ىف لسغلا نعىفك ى لي زا ف[كف يسلا نال مهانعم ف سل نونو ىصلاودأ
 ًأرط نمامأ كلذذك علب نع نونجلا دمقي نا ىضتقباذ هور ونلا ىف للاقمهب قاسحالارذعتفا هل بنذالو
 انونحم رقسا ذا هنا لاقي ناالا هبونذ نم ىذمامرهط» امىلاه-جاتح |ىءافخالف هغولب دعن نونحلا هملع
 ةيصعلابقع نجاذااهف لسماذهن | ىف الورصتةبوتلا ىلع هتردق مدعل ىذماسعذخاؤب ل تامىتح
 ||| ءانبلا ىلع(ثةراوأ هلوق) ىبتن ا ةثيشملا تحت ناك «فيرلو ةبوتتلا ىلع هيفر دقي نمز اهدعد ىضمولامأ
 برق هيابو راسم ارق نع ىوجدعتمو مزالوهو ىلبىأبوثلا ثرلو#: ةلالمنرمش لوعفلل
 (ةدارعثلا فاقطتراص أ هلوق) ماهسسو موسكتاثرثرلا عمجو ثروهف ةئائرو ةئورثربشر لوقتف

 مولعرادي ساكبلاو اشاطعاون امدحأءادهمش نال لسغمف دحأ ا دبمش ىنعم ف نوكمآالف ةامحلا قفارع لن
 لسغلامدعوهو ىويندلااهكح ىنع ةداهشلا ىف اقلعرانم هلوقو ىجلن زدداومثلا ناصقن نمافودن
 رسكبأثاطعو مهفلا نعةبلال نرش ىلاعت هتنادنعدمب وه ل. هءاو صقنالف ىلاعت هللادنعامأ
 هدارىزعىلب اذا مضلاءبوُلا قلخ نمنيدهف (قلخ ىأ هلوق) ىدنف أ ون ناشطع عج نيعلا

 نعةهيلالبنرشلا فام فلافعرهو لاتقلا مرصت لبق ناكولاممفهقلطأ (حماةالصتقو ىنمو أ هلوق)
 ثاشرالاو دمهشوهف لةعيوهولاتقلا ىف موقلاوامح هلو عون نمرثك أ ةكرعملا ف ثكماذاف سون أ

 رشعبال
 م و



 ماو (نيكح هالنم ىلع)

 أ لتاقلاناكن او لعفام ن نه لح رح ولاملاذخأو لتقام دع ذعخأ اذا قب رطلاعطاقنا ىلعةقفتم
 لاكهاالف لئق دل 1ىأن ل أ

 لهأوأ ني اسملاوأ هلاموأ هسفن نعاعفادم لت 5 نم قد و لاق ثمح طمحملا نعدعن هلت امن ةيدتووا وأ ْ

 هلافطاع طيح فاك ةنالثلا نمادحاو ل:اقلا نوك» نا ريغ نمل: ةل [ىأب اديهمش ن وك هنافةم
 أ دمهش هنوكع نع ىهوةيدلا همؤو دع همشددحتريغ لدقلا ناكاذاهنال لكماعب ارادس ان االعاحو ارمأع أ

 سم كقوأضنسا و موهغمن الا ءادحاولتاقلان كمل ناوةدارمشلاب هل كس فيك |
 عاطقو ىئبلا لهأن ءابظ اسم هلتقوأ هأوقن ن نغتس ملامغاو رعلا لاق هنف أش ةرد هلتقت ,.بحملوأ ١

 بجو امم هنوكح مهل ىف طرتش ال قب رطلا عاطقو ىنلا ل هأ ناوهو قرذلانمامهنسانلف ل طل
 بحملو اطظ لق 23 000 انا همفو رهغلا ف لاق كلذ همف 0 |

 عدونتلا ىلا يف 57 )و اختتام هلود) ىتنا راصتخالا لاكعم هركأ هرك ذامدنقتال هند قة

 ا 1 (ةحارخارثأ هنو هلوق) ىوج فير عتلا ماقم مالتال اهنالنهثشلادحال تل 1

 اودض تاو نيع سودا عرضا هلوق) رحيق نخوأ برضرث أوأ ةملالمنرمث منعرسكسوأ نا
 نافلهنق هنا ىلع ل ديالف ةداع برضرع-غن نم قراخماهذه نم يرخت هنافريدوكذو فنأ ن هه حور ١

 نانحلا توعدقو هربد نم مدلا يرخير وامل بحاصو اناحأ امد لوم ناسجت او فاعرلاب ىلا ناسنالا

 نوكالسأ رلاَن ملزن ناو نطاملا ف ةحرق نمهنال(الثاس هفوح ن هوأ هلوق) ىبأب زاعزف برضريغنا

 لالا لاق ليز تقرتح!ءارغصوأ ءادوس هنالادماح ناك اا ذكو مفلا بناح نم حن فاعر هنالأدمم
 هلق نموأ هلوق) ةثداحة حار نمنوك,ن اف وحلا ىف ةحرق نم امقترمالثاس هنوك نم مزاد ال هنأ هم 0

 (ةيددي بعلو هلوق) نمأتسملا لمشل ىلوأ ناك !هربغوأ هلوقب ذو هلوق لدأولوربتىذوأ (مس ٍ
 هلق صاصقلا بجو ىذلا لق ناقد بم لوةملافصاصقل | 2 صاسصق لل

 لصد لذ سانلارئاسو ل تقلا ىلو ىلا صاسصقلاةدئافانلق مهلتقب بحل ذادحأ ءادوسش ىنعمىف .
 نكيملاتاو لاق حرهنل |ىنال ةغااخم عونهيفو ىوجةيدلا فالخدح أ ءادهشل لملاك ئنزتلا ا
 يوك ةدما اةملصللو رن آهحو نمثراوللو هجو نم تسلل هنال ةداهمشلا ن مى أاعتام ص 1

 لكيم نكمملا-1ن كل ه-و نم لمّتقلا نع ضوع صاصقتلا نادهش ملا الك حي رصف ىبهتنا اق
 امأو أطخلا ىرحت اير احوأ أ طخ لوتقملايرفش (ةيدالا بوم لدقلا عقيل ىأ هلوق) 0
 نعىوج تناك هل ؟ىأب صاصقلاهيبح اههدنعو لسغشضلاملاه.سحب هدنعف لقثملاب لوتقل

 ةبمشوأ لصلا ضراعل صاصقلااوةسنأ ىلا براسأ 6 مسالك هلوق) ةصالقا
 هلق ىذلانءالاةدامش فور < هنب ا هثراوورخ ا اصخو أ( هنباس لتقوأ ءلوق) :داهشل طق مرغ ةوأ

 امهدنعو ةفنح أد ءاذه ىصلان ءزارتحا (غلاب هلود) ىددحربلا نعىوج ناشاور بال

 ارم ف اكع خلا طفل لادا | ىجش ناكف : جارن ىصلاك نونجلاوةبادس هغلاسلاكى 1 '

 اقل راسل (اضرأ هلع سالىفاشلا لاقوهلوق) 3 هلالمنرش نون او ىص

 هاورامانلو ابنع نوذغّتسم مهو هعافثاهنالو مملع لص لواواسغبب لو مهمديدحأ» ادمش نفر

 ةرجوةعس : ةعسساب يلوذ  ناكف ةزج عمدحأ * ادهش ىلع لص مالسلا هسلع هنارد زلا نناو سامع نبا

 ةيادسهللاعمت ىلبز تدم هاو دامو ىذلاو ىصلاك اهنع ىنختس الادحأ نالو متاع

 ىئثاوحلا ىف لاق هيونال ئيصلا لع ةالصلا ىف ءاعدلا نال ىوأ ناك ىنلا ىلعرصتق اواو فلا لاق

 نفديو هلوق) رو طرق هنوكم هل لن طق .وبالءاعدلا نوك ع نم ههجو لعل لوقأو تحب هيفو ةيدعسلا|
 هللا لمس ف حرك عرس نمام هناقهماستو حلا مومواكن م ا مهلسغب ل مالسلا هءلع نال (همدبا ٠

 | ةيادهو ىفاك كسلاح حير راو مدلا نول نوللاامد بخت هجادوأو ةماسقلاموب قب وهوالا ىلاسعتا|| 1

 ل 4

 ب



 (نيعملاهتن نم لوالاءزجتا) 2

 ةغصلا ذهب هرلاراشملانآل ىهتناءالؤه ىلع د.بشءانا هلوقو نيلجر عج نم - هلوق نيب ةمعالمال ىوجلا
 رياغموهو كلر هطأ نه ىتانب ءالؤ هىلاعت لاقاقلطم عجنا ىلا ب راشب هنالانهتاقامئاوانهروكذلا عج
 مسج اراشأ اةاوامبلاراشأ هنا لسنالانأب باحصو عنا ىلا هرراشب امينيلج راىلاراشأ فمكف ةشتلل
 |(ملا ةكناللانالوأ هلوق) انتعشدحاورمق ىنمالسلا هءلءامهعج ناذالا نالجرلامونمنيذلاءادبعثلا
 دنع جهنال هلود) ىوجو اولا. فطعلا ىل والا ناكو د.مشلل ةصوصخ الفالاو توملا ةكئالمريغىتعب
 مالسلارادت دبش هحورنالوأ ه-رحو هحشو همدوهو هلاحدهش دهام هياعنالوا (رضاحفللا
 | هلام هحور جورتدنعد مش هنالوأ تق نمح ق حا :دارمش ب ههاسعلو أ ةماسقلا مونالااهدوسشت المرئغحو رو

 مالكق ايس ن اكن اواسصوأ منج لق نمل س غرو هاوق نما سامةدارألا هذه ىلع ةنيرغلاو مامالا لوق
 فيرعترك ذ هنال حاصلا لوق ىلع دمهثال فب رعت فنصملاهركذ ىذلا في رعتلا نامل ريش حراشلا
 برح لها قيرطلاعاطقو اغلافالاو نوكرششما ىأ برحلا لهأ هلوقو فدصملا مالكلالد اتم ةياقولا
 قررطلاعاطقو ىتبلا لهأ فطع نوك. نا مزاد اقلام ةيراحا هنم أب نم برحلا لهأب دير أو لذا ىوج
 | لتقلا ف قلطأو ةرباغلل ن وكم نافطعلا ىن لصالاذا لصالا فالحنو هو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم
 ملوح كحااولعجولام فالخي هءلا كلذ لاسر اوارانوأ امى هئاتلاو هتبادريفنتك تس دستلاو ةرمش املا مف
 هيدصقامنالاس-:مهلوح كوشلا ل عج نكمرملا ناو يطب ادمههش نوكدأل بح تاخ سم هءلع ىده

 لصالاو كلذ نم مءأ هنال هقلطملالاماركا ل_غبال ىذلادمبثلل فرع اذهورهناضعب مهضعب قررطلا
 مهولسغتالو مبمامدو مهمولكم مهموامز مال لاو ةالصل هلع هلوقلاوأ_ه م.عافدح اءادهش بالا اذه ىف
 اقبرغوأ اةيرحتاموأ انطلق هنكلو مهانعع سدل نمو لسغلا مدع مهقحمل مهانع نم لكو ثن دحما
 ملسو هملعهتلا ىلء هللا لور ناسل ىلع در الا ءادهمث مهو نولسغب مهناعمعادهشلا باوث مهلف انوطمموأ
 | هيلع مودهللاو بيرغلاو هسفن باص أف ودعلا دصق نموهودقو بنج و ةرخأألاءاههمث نم ثترملا|ذكوررد
 ىطو..لا مهذعدقو معلا بلط ىف تام نمو بنجلاتاذ بحاصو ةعج اإل تيملاوءاسفنلاو نوعطملاو
 || صوصللاهلتقولامدربلابالرهتىنعلاداسفلّرجلادال عفرلا» (ىب رطلاعاطقو هلوق) ٌردنينالئلاوف
 | هنارعرب رقتلا اذهب وربنلافلاققبرطلا عاطتب اوقحلامهنالا دمه ش ناك .ريغوأ حالسي رصملا ىف اليل

 نم هنوك انهلعدقو لتاقلال_«ملاذاعفامنال ارمعملا ىف هني ىف صوصللا هلق نوف ةردالو ةماسقال

 قيرطلاعاطقوىتيلاو برا لهأ ل يت5نال (هولتق ئثىأب هلوق) ملعتل «ذبعز |هتءاغصوصللا
 لم ندد, لدقلا نوك طرتشب ثم مهريغلمتق فالخم لقشملاب وأ ددحنابل تقلا عفو اقلط مدمومش
 ىفىتسلاو نرحلالهأ ليتقكوي رطلا عطاق ل ينو نا نم إال ولقيت ىأ, دبش هسفن نعاعفادم

 دّداريغد هلتق عماد هش هنوك-فهلوقب رهنلا باص لاكش تسافدّدل ابل تقلا ن وك طارتشا مدع
 ةيدلا تنجودّدخلاريغب لمقلا ناكاذا هنا ىلع لاك تسالا ىنمنالطق اس هلتقب ةيدلا بوجول لكشم
 ظ مهتلك انش لاةاذو قد رطلا عطاق و -ىفروصتهريغيدلا بوجو نكح! :دابشلا نم عناما جب وجو

 هقفدم
- 00 

 ا رهتهرفل ث سل ل ةليضفلارهصاصتخالال أ, تيم لونان عم هلاىورمةزانجلا بام نمهجرخأ
 ٠ اهلوق) ىوجمرم تيمهنال بس ناكناو تيم دمهشلان الى نعي (ةرهاظأ .رننب ةيسانملاو هلوذإ
 أمال لا هباعهلوق صنلا ارعملا قون الا موسفنأ نينمؤملا نمىرتشا هللا نا ىلاعتهلوة وهو (صنلاب
 ا |لاقدحاو ريق ىفنيلجر عج نيح ىلاعت هللا ةاضرمءاغتب ال مهسوفن ملل بب همامقلا مون* الؤه ىلع كمهشأفا

 ظ ىلعان راج في رعتلا نوكمل ر, ذ نم ل -ةقر هاط فاكم لسه ىأ (جئاهلمت نم هلوق) رهن ناوثلا نم

 ١ ةوشلا نم نوكبْك لا نا هنمديفتسافرحلتقلاالعفدلا هباو دصق اا مهوالفالامو تدستوهفل تقلا

 || تالآن موو هلاثم لعديدحلا نمل مباماضيأ كسل اوراستخلا فو ديدن !نمنوكنامب صتخم هنأال
 | عاطقو ىندلا لهأ لتق هقالطا لعشو صاصتخالا مدعهلاهلاثم ىلعهلوق, و اذا أب راشأةركحملا



 سيو (نكح سالم ىلع)

 | حفتايالن ونأتلا ضد ذاوثرمومقو كلذاهعسم الال نإ هنأ ترءذخول ىّيح ودل ريغ نئدولال لمان ْ

 لقنلا ىف مثال سدنتتلا قامو ةيريهظ هركسف نيلمملا قوف املا نكمملامدن سأبالف نؤدلا لقامأ لاكمنلا
 دطاو م فسوب توبات لن مالس سل | هم أءىدومو مأشلالا لقت ةريصعت ام مالسلا هيلع نوقع نالدلب ىلاذلي لأ ا

 4 لعالم .3 نم حرش هناب لكلا هذرهنان نارك مأشلا ىلامصم نم نامز هملع أ امدعب مالسلا هل

 : مه ربع : الد امحلاك توم ا قنوكبامدطأ مهئال مولع ساه.المالسلاو ةالصلا موملءءاشنالاريغنأ| )ا

 (ضر ور, -/2/ || هعرز زاحاك ضرالا,هناواسمو هجازخا نيب كل املارينعو (ةيوصغم ضرالا نوكت ناالا هلوق) ريق 1
 5: هربق قهريغ نق دزاحادارتراسصو تنملا ىلب وا لد زا ىو ىعط لأ ن نءرداناربراصو لماذا هماععأن 1

 3 21 5و 0 لإ ةملالرنرمشرغحلا ةسع# نعت ن أو شدني الو هيق نق دام ءاربغل امر فرب ىف نفداذ|امبصغلانم دلو[
 ا نو ى رب هش ا نفكلان اك اذا اكو وهلوق)ىلالينرمال حاتفلادادما ناك لاملاتنبنذإإلاوةتكرت نلت , و فلا نع دعأأ
 00500 ا انتا (ةصالتما قاذك ملوك ىلا يخص |عماجا فو هلو ) رهن امهردولو لام هعم نفداذا اذكو(ابودغ# 7 1

 2س هلا : كي مج ليلعب :لامتالوسغملاريغىلعدالصل !نالا نان هربق ىلع ىلصت وىع : (اضيأ شنال هاوق) مسنلا ضعت ن .

 هارت دو 6 نعت نع ىوج هجو نم ءاعدوزانج اةالصن الدربد ىلع لصيف ناجم اكل دلازن .الاو هلسْغن ذا ا ل ءاعد ةزاتح اءالصنال اكمالا كلذ لازن الاوداسغ نكمأ اذ ١
 ماي ف رتب منادهنا ارينلان ءرماس انش همقعت (ةسالخلا ىقاذكهلوق) هه تآقتت ل ءقو ثمل نبال عمنا حرب

 رق )6 ير. هيو لسغب هناق جير ةوهو هنبسلا ىنارثو نبلل اعز هللاده قانا ذولسغو جرخأ ب ارغلا «لع لج :

 7 طبع . عفو تو نالقوان 0 ةد ىوح او ذام ىلع هم زازملا ىفف ارمق فتعلم سملا نا لصاحلاو غسنملا ف حرم

يهللعوأل مأ بارت هيلع ل هأ قلطم سنا -
ع ىسخم سس اودي رومأم ل_سغلاو نفكلانا

 ىح /, 4 تبيع ه

 مرو وسر كا رعالا ىلع حار بلا
 لي كل هلفاناصمىزع ْن همال- سلا ةما ءهلوةلرمصلا ىف مهيغرتوتيملا لهأ هيزعتبسأنال «(لصف)

 دس ا 0 الئىلااه سا ةحو 00 هلو هللا م 0 2 رجأل

 ا .الوداشواةرقبريقل اذ ف .ناكذلاودو مالسالا قرش اللا مالسلا# ب

 ريصلاوهدملابءازعلاو لب ,رموهلقشت امم :هاتأدقئاماحلم رحل“ الاوعنضا مالسلا هلع هلوقل ماعط تب 2

 سولحلا ةهارك ىاريش : مانأ ثالث لا لوقو ردا فاك داون حماه سواحلان سأب الو هلوقإ
 لق (عورسف) ةئالثل ا ىطمدعي بئاغل ارض> نادى أما ئاغلال !لاقردلا ف حرص هبو هن الثلا 4

 0 اذاام ىلع ردا اولجو هوفن ءالعلا ةّماعو هلهأد ءاكيب ىذعمل ترملا ناري هلع هله ءاكيب تمملاسذ :

 0 رم“ قمؤاذا مرح ال ىذا نالرردمهرو.ق ىف تدجو اذادوبملا ماظعرمسككالةيريهطلا نع رش كلذ 29

 5 نودَةّمذلا لهن ؛ ص اخهناداف»وهو تاع اولانع رد هيوم دع ل نع هةنامص بدق هتمْز] هنأ

 1 هرك دز ايف ارنا ةهدلرعب : نمو هلساغالاو اربالف هإ-سغعضوم رسمتي ةنلالت نسر ١ ١

 0 طارفالا 55 نك ريغوأ عشب هئانران نسا الو اوفكو 5 اوم نساععاو كذا تف 1 '
 0 رض ممر 2 |
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 را 1 "اورو ءاسفللولور ودقلاةرابزبسأب ال« رادلا بابدنعورمقلادنعواسنانب زعتلا هركت جهز انج دنعاع ا

0 
 1 ”يرمش نش ِ 11 و وةيلالبث رش عمّرداهورو زخالار وقلاةرابز نع مره تنكش دول مصالا |

 يد ل.دوهسفنلاربقر قو تانسح اسف امد دعب هل ناكوذ موت مهنع هلل| فتوي هروشأرققرباقلا لت |

 2 ربغريق ءطوبالادريق ىلا لص ملول + ربقلا فالخت نفكلاوف ةمرهتم اا خش ىذلاوهركتأ

 ا انلاف ىؤرم لعفف حر | نب رلاهللا مسدهردصو هترمج ف بةكينا دن مهضعن ىدوأ# اليل ندلا رمال ١
 ميحرلا نزلا هللا مس ىرعج ىلع ابوتكماوراملف اذعلا ةاكنالم يل ا

 ردها باذعنمتنمأاولاق

 ا

 00001 و
 ل

 ك1 وت



 ىةزانجلا عضون ىا (هلبقلا لمق نه

 4- ةم لمحور يقلا نمةلقلا بناح

 يفاش ]ادعو دل هللا قعضومف تدملا

 ةزانجلاعضوت ىأ لسد هذعهللا ىذر

 تملا سأرنوكيث.رملا ارخوؤمو
 فاولا هل سد ه- 4 عضوم“ ازا

 طوسنمقاذكهسأرةهح نمرعقلا ىلا
 مات ا ىراتتر مااا

 هليا مس)ددللا ىف (هعضاو لوم 5

 قالب ىأ (هللالوسر هلم ىلعو

 كان 0

 نا ربقلا عضو ىأ (ةلدقلا ىلا هجوبو)
 ل#و) ةلمقل ا لبقتسم نعالا همن ندع ىلع

 نبللاىوسو) ن ةكلا تلا (ةدنتلا
 نيلوممريغ نادي دج ىأ (بصقتلاو لع

 )ح . الاالإ» هك « لق نم اومعماناكن اق
 لاقو (بشخاو) رج الاىوسالىأ

 تشل اورج الادرك ال ىراخ اشم
 ( يس د) ىخارالا فعضلانتدلب, ى

 ىث:الارق ىأ (اهربق) بوش ىطغب ىأ

 يأ (مرقالاعللا ىلع نلت

 ناك اذاالا ل-جراربق

 ىل_عرحوأ طور طم عفدةرورضل
 هن سأب 59 .ة ريغلا ف نيلخادإا

 (مسو بارتلا)هلحسصب ى '(لاو)
 اعفترمريعملا ماتسل مم (ربقلا) لع ىأ

 ةيسرافلارهل لاقيوريشر ل3 ضرالا نم

0 
 ىحسا ال

 ىناشنل الخربتل(عيربالو) تش
 ىأ (صصخالو) هنعهلاىضر

 دعن تملا (جرخ الو) صحاب لمعت ال
 ريقلان م) نفدلا

 قلاقةنيزلل هءلعءانملا مرح هلوقع
 اذاءانملا را ل.ةو ىواتفل |عماح
 ءادعلاو ماشا |نم تبلاذاك

 راقلارغاذه نكل ةاكات انو
 جراما در فاذك قخالاك ها سملا
 || لعروتنلاهركت هنادحنا نع لقت
 ريقل ا ىلع هبقلا* ءانب 6 هارومقلا

 ءابلوالا تحف العض قا
 3 يدارح ها ءارصلاو

 ا اهتمامرحماجر نوك نان :اأناكن اىوالاو ( (مماهعضاو لوقو هلوق) ىابزلاهحالا عمد مراد ْ

 (نمعملا تف نملوالاءزجلا)

 ارسال ”الانوكمف (ةلبقلا لق نمهلوق) توصلا عفر قلطم هبشتلا ىف هيلار وظنملا اذا نآرق لاق

 1 0 را كدلما ماا ل يفاشلاد: :عو هلو3) رحذالالاحةلمقلا

 ا أ مالسلا هيلع هنأ سابعتبان ءوتل.ةلا لق نمتسملاذخأ مالسلا هم !ءدنأ دو سم نبا ثيدحاتلو هسأر
 1 دةوىلواناكف فرمث ادإرقلا ة-هجنالو هليقلا ةهح نمتنملا ل ًاوجب ارسل يرسأف المل ريق لخد

 لوةلقلا لبق نمذخأ مالسلا هلعهنا ىور ىعتلا هاربا ن اف مالا هملع هلاخدا ىف ةياورلا تب رطضا
 ةالصلا هن ءاعىنلا لهقوانبو رامو ةءاحتقلا ضءب لعف هنالاثيو رام ضراعب لل سلا مص نئلوالس لسا

 الف ضرالاة واراد ارابخ نافوخوا ناكم لا .ض لال لس مالا هءلع هنأ لغو امالسلاو

 شنت

/ 

( 

 ظ هنال (هّللالو كلم ىلعو هلوق) رون عضولا قءاسنلا لاعبا ءاتصالف بناحالا نؤدح و1 ناواجرفالاو
 ظ هريغو ناعان مهيلع تامامذا تدللءاعدب سدل اذهو ىلد نقلك هربق ىاتيم عضو اذا ناكمالسلا هلع

 نود مشق ضرالاىنهللاءادههش نينمؤملان كلو روصنم ىنأ نءانهلقندع عئادملا ق لاقل دال

 هاوق) ىليز مالسلا هيلع ىنلارعأ كلذ (ةلبقلاىلاهجورو هلوق ( ها ةنسلاترحا ذه ىلعو دلما ىلع هتافوت

 نامعتسم ريغ ىأ (نيلوجمريخ هلوق) ىوجع ىف :اارح الاوهو ةنيل عجءايلارسكو ماللا فب (نيللا ىوسوو

 الؤافت نوكمفراسنلارثارح الاب نالوءالبلا عضوممريقلا اانا ماكح الا بنال (بش# اور الاال هلوق)
 ىاثلا لءلعتلا ىلعدروأو ةياغل )| قاذكأم اموتاب قرف ىن املا لعور الاورج انمب ىوس لوالا ىلعف ةياده
 سدلءاملاةوةدهاشااب سو..عر الابررانلارث | نا. س.جأو هلامعتساز وح هنا عمرانلا,"املا نيك"

 ىمت :اعمسلان مةهدع نوكم هنال ءركيل وف ناكر اوح نوك«نار ملحن »ذقت دهاشع

 || نعردعست مال_ىلاو ةال_صلا هءلعىنلاد.4 تان ءلددع (ةدئاق) 0 اون الا رغما و

 || نامرك و هلارغ 7 (نارثلالا موهلوق) وج لكلا :لا اذكو ( اهربق ىط طغب ىأ هلوق) ىد .دبملا

 ا اطف مربقلا ىلع ءامبا شرب سأد الو ءانم !!ةلزتعمم .اعودابزلا 5 الريقلا نم مجرخأ ىذلا ب تارثلا ىلع داري

 | || الثهسأر لق نههومح بدن و رم ناشلا هيهب ةنالغم ا فسوب ىنأ نءو ساردنالا نعهنارنل
 1 | انف 2 رع امو همنا“ ل قو انقل |رثمىل والا لوو مالسلاو ةالصلا هيلعورءاذتقا

 || "اعللا تاونأ متفامهللا يناثلا نو هيدتج نع ضرالا فاحم هلل ىلوالا ف لوب لءقو ىرخأ 5 جر
١| 

 | ةحتماس مت انلا لاق 0 000 فو

 0 ءئراخلاة اور ) والا اس اند

 لهأ عضم نم م عسمب ر لا عتادملا ف (عد ربالو هل وق) رهن ىلوالاوهو انودنم ىت لا قواجاوةيرعهظلا

 | | ”انبلامرصم ناهربلانعةيلالنسشلا ف (صصخالو هلوق) ريثمو ركمدي هنماعف مهب هسشتلاو باتكلا
 هنورر ةق.ةحارق هنوك مدا هلق همف ىفناكمىف نفدلاالنةدلا دع ماكحالل 1 هو ةئبزلل هلع

 امأف هءسأنالف نورث بذيل لكلا ىلا عت ناورهلا ءاقو ىبتنا ه- 00

 هيلع ىذقوا هءلءماثيواسلواربقلاأطد نادك و ىتحمل نعرسلا قو ىببتتالفرذعربغ نم ةناكسلا
 رار ب را اطار رخال

 مدعلوالاوجو نمةهاركلا ىأ ىهولاتىبتناقاسفلا ف نفدلاهرك ,و حفلا نعهيفو ىبتنافةسلا
 ابنمريثك ىنعق اولاو هاكر احريغ نمها-.ةلاي لاخرلا طالتخخا تلاثلاررو رض يل اجلا نقدا *لادحللا
 ةجاحادنعالاد>او ريق ىف ةثالثوأ نانثا ٠ نفدب الو هريغو طمخملا نع هنقو اهماعءانلاواهصيصخت عدارا

 نءزح اح نيتبم لك نيب لع وأ 00 اهفلد مثالا ىلإ اهم لجرلا عضو
 (نفدلادعب تملا جر خالو هلوق) دحأ ءادهش ىمالسلاهبلعىنلارحأ اذكه نيربق كح ىف ريض ءارتل

 لماش



 "1 (نك.مالنمىلع)
 هس سس سس سس سس ةصسلا ا ١

 م :رهوح تارو- ا مريغ تاروزأم نفرصناف لاقال نلق ىلصب نعف نيلصت اىلدب نم عمنملدنا لمحت نم عم
 ىحاهعمناكواباستحاواناسعا يسم ةزانج عستان م مال_لاهملعهلوةل (بحأ اهفلخت ىثملاىأدل
 ىقاعر : ناكوىلاتلا ىلعالا عقبال ءابمالاو ثيدحلانيطاري ب رحالا نم جري هنافابتفد نم عرغبوابلع لت

 3 كذاب 3 ةيوتكملاالصلا لضفك اهماما ىشاملا ىلع اهفلخ ىثا | لضف نالاقواهفاحخ ىثع هنع هللا ىضر اع
 / ٠

 م ا ةحئاصوأ دحئاناهعم ناك ناو هملا جيّتحا نااهلج ىف ناعتلا واهب اطظاعتالا و خأ هنالو ىلبنةلفانلا لأ

 ف ى نذدلا لق عجربالو ةعدملا نما مب نرتق ام ةنسلارتئالواوعمىثملاب سأ الف ا أ

 ١ 3 : 4 0 ىلالبنرشلا ىهانم نعانخيش هلبق هم اء ناروضحلا كرغي تح ةجأولا د 96 ندا

 م ا 2 0 ماعطلا لك أي نمدوجول ةعلولا كل ذكحالو شل ااوكريول ةزانجلا ماظتنا مدع موزلوهو قرع بحأ )

 و 000 كين 0 || تللب ءاعفشمهنالو رعورك وأو !م.دي نيب ىثكمالسلا هيلع ناكرمجنيالوقل (ىناثلا افالخ هون)
 ىلا 6 0 3 ىبأ نعوةزانجا عامتاب مال اوةالصلا هلع انرمأ لاق هنا ب زاعنيءارملا ثيدحانلو مدقتي عدلا

 1 هوي 0 ا نمركذو سجن ملسمل لعمل قح لودي سو لع هلا ىلصولا لور تعع لاق هنع هللا ىضرقربر

 لإ 2 د( . د عج فشلا نأ طوق 2 فما الو سانا ىلنالرمس, نالهسا هنكل كلذ نال«: اناكرعو رك وبأو ةزانحما 1

 نهب“ < ةامجلو ميلا عوفشملا شطف يح اذاةداعمد_هّسباغاعبفشلا نالواه دنع نورخ :مهوهالصل قهع ن مدقَتي 3 1 لا ا تا :ءنورخأَ مهو:الصلا ىف ةعافشلا نال هع

 ُو 2000 0 ةرانحالجتدرأاذاو ريدقتلاو فوذحتطرمش وح (مناعضوهلوق) أب زانه كلذ قالو 7

لا ةلجلاو خا اهمّدقمعض حو رشملا هجولا ل ا
 نمتافتلا هسفوذ و. وىلعةفوطعم ةيطرش

 000 ةبيغلا

 00 00 مصفأ افركو لا دلا تفي (اهمّدقمهلوق ) فانت: ساللواولان ا رهاظلاو لافت ىوجروضحتأ
 ا د/ 20 -ِ 1 000 00 اغلا ذاك

 ٠ تبهر اعز نبا [|ترص لاخر لص 00 0 : 1 0 -_ ص خلاق وما 3 قنوددسملادلا 5و مملا :مدقملا مول اءامضقورخؤملا ا ذكحوتي ىادل

 تهوي ا تم هياولزتاذاو سأرلا مدة ةزانجلابىنثملا ةلاحف هنأ اعاو رح ىرتنا ةم_صانلاوهو هه>و 0

 فرك ب 0 ةينالا رش ىفىلحما لاقو|هتمعىلاهالجروتل قلار اس ىلا ه..أر نوكح» نانةلءقللا ضرع وى

 3 ل هوو اههدقمةراتريعذلا ثناوةالصلا تزامواؤاسادقف دع مامالاراسب ليام هسأر اوعضوذ ظ

 ْ ىراصحارق نع ىوج ىتعملاو ظفللا قارس ريرتبلا لجناح رانا ناو اوت طوخ 1
 ب 0 6 0 كلذو هلود) ركح زم ظفالاكى ءلافالاوةزان اوه ىذلاريرسلا طفل ىتءهىنعملادداراهنأره 11

 2 تاز 1 ل ناوطخر مشع بناح لك نماهلمحي نأ تش و ءافق ىلعابماع عضوي تملا نال ةزانججاراسو فلل 1 : ب

 5 عنو ١ ترفكر علب يرش نم هيلخ تركك انج لم | هزانج لج نم مال. .لاوةالصلا هيلعملو
 1 9-5 عبرالااهماوقب ةزانج لج نمةرهوجلا ىنو اهلج ىأ ةزا:41ترفك ىأ نمعب رأ بصنل مولعلإ ان

 0 لج هناقنئاس .راادبسةزانحلا لج دةفاماارداس نادحأ لكل يشف ةداسعةزانحا لجو هلهللا : ْ 3-311

 2و) ]| ةماقفصت:اينالا,ةنسلا ذه صاصتخالر ادلاريغف (ربقلارفصو هلوق) ىبهتناذاعمنيدعست :
 نكمل نافناكمالا دنعاذهو فراعتملاوهامىلاهدحل احنا تش و ن_فدازناو ردصلاولا ليقو
 دءللارحمةدسلل ناب (دحلي وهلوق) ررحلاىفقلأرللاىلالوسولا نماونكشلو ةنيفسف تام 1

 ىلا هلوق ىلع فاعع هنارهاظا(خارب الا لامعتساو هلوق) روناهعضو ماللا تب وهوانريغل قالا ٠
 ةيرضملاعضوامأو تازعلان مس رف وانس حلا الالامعتساو قشلا ةشدملا لهأ :داعو ريدقتلاوأ

 عفرمالو هلود) هيريهظلا نعر م هيذخؤب الورو مدمربغف هلع ند هشن اعزءامو روحالف ريقلا ف : 1 :
 مهئاةنآرقلا ادعامةرهاظ ةفلاخما (باكلا لهال ةفلاخم هلوق) رهئاعرهتءركحر,ىأ (خلا ّ |

 تاكلا لهال ةفل اذ نيمما قوملاراعشراص "الا هنأو هىوج -ربدت نارهاظ تاوح او لّمأَتف هنو رقبال

 لاقيدقو ىرتنانآرقلاو ركذلا,توصلا عفر فت الامرتفلاختراصف نيتك اسةنامتا لا هيمهرورل
 قلمرلاك محماريغت نال بالا لها توكسنم مزلبالو ناك ائرظنلا, ب تكلا لهأ ةفلاخت ليلعتلا ْ

 ىتحاض أّورهاظ ىهلاقيدق لا نآرقلا | دعامرهاظةغلاخن ا هلوقو سدسلا لاو زدعب قار هناف فاوطل ٍْ

 ل 5
 5 مدل



 ٠ سحب 0

 (هنمرخ "فذ
30 0 5 

 2 هر وو 5 كءم م:

 ل - كلو .. و

 ىد ؟/
 هم وأ را

 هك كيت كلل 7ر

 .. 7 5 0 اجو

 ل أوو - 0 ةاهمم 0
 7 ىلع 0 4. را

 ا

 ا تلأسلاق دوعسم نيا نعودصقلاب ؟ملعل اقف قزلا ضم صم ةز انج سو هما علا ىلص هللا لوسرب ٍْ

 | نيابوةمعلااخلا خفي بخار عيرسو دع ىأ (بيخالب اوق) رحبد-يلاتالصاهنا قوفصلا

 ْ (نسملا خف نملوالاءزنا) 8م

 مدقتن ناب ةئالث المك نا هدنعةنسلا لب ىفاشلا ب هذماذه سل لق (نالجر اهلم نا هلوق)

 رطن هيفو ىبتناهحرمثو ياسهن لا ىفاذك ن الج راهونؤم لمحو همقت اع ىلع نيدومعلا لعجص# لجر
 ةنسلا نا هدع ل قن نم مهنمو ةثالث اهلمح ناهد :عةنسلا نارك ذ نم مهنتف فلتخا| هنع لقنلا نا هتباغذا
 دوعس نا لوقاناو كاذك تلجذاعم نيدعسةزانج نال لب زلاو حرمشلاك نالجر اهلم<ن اهدنع
 هنفنالوةنلان مهناقرذءلوادعب عوامتل مثةعبرالارب رسلا اوقي ذأ ملف ةزانجما عدحأ عسبتا اذا

 وهو ةعاجا ريثكتو هن حارسالاو تنلل مارك الاداب زونالقنالاوطوقسلا نعةنامصو نيلماحلا نعافمف ||

 تلق ناف ىرتنادريغو قومبلا هفعض هاوراموةمادلادرهظلا ىلع ركياذ هو حاتملا لم هشتلا نم دعبأ
 نمرثك [ةعررالان ادارأ لب دارعاذه سل تلق ةعاجلا ةرثكل دس ةعب رأ ىلع اهلج لعج فيكح
 || تعنالب ىثملاتقو تمللابعرس ىأ (هءلمت: وهلوق) هالعأ ىأ (هردص ل صأ ىلع هلوقإ نيذثالا
 || ةزانحئاداوعرس لاق مالسلا هيلعهنا هنع هللا ىضرةربرهىأ ثيد ةزانجلا لعتملابرطض» ال ثدح

 ا
 ١

 ١ | ىليز نيم عرس نا بحتسملاو بنل | نودامل اقف ةزانم ان ىذملا نع مسو هيلع هللا ىلص هنن كوسر

 / أ : اةالصدعب مظعلا عجتا هيلع ىلصيل هيلعةالصلاريخ اتوركب هعجلا موب ةديدص 'تمملازهحو هينقلا قو

 || ىلعةزانحلا ةالصو ةزانجتاةالص ىلعدنعلا ةال_ص مّدقتو نفدلا رخؤب هنفد دس ةعجملا توفاوفاخولو
 |١ تاررخا نمنظالثل شب وشتلا ةفاخمدمعل اةالصتمّدَق نكلدعلاةالص ىلع مّدقت نس امقلاو ةبطخلا

 عبتان م مالسلا هلع هلوقل (هعضو لش سواحالبو هلوق) اضأ ةحو:ةمامهنمىلوالا نيتدحوم

 مارك ا اورمضح مهالو هنم نكمأ مامقلاو نواعتلا ىلإ ةجاحلا عقتتدق هنالو عضوت نا لبق ساحالف ةزانجا
 أهل موقبالف ه.لعترم نادعاقلاامأ عسشملاوحىفاذهو ليز هيعاردزاعضولا لبق سواجلا فول
 اهلستو اناعااندزمهللا هلوسرو هللا تدصو هلو سرو هللااندعواماذه لوقب ةزانجلا أر اذاور خم ف

 كلذن انالاهثوانيعراطتالوايندلا نمئش ملك دالو ةزانجلا فاخ ليلهتلاو عيبستلا نمرتكتسر و |
 ىذأا ىلا ن احبس ءامتءلايدرفتو توملانهدامعروق نم ناحيسءاحو مالسالا ةعرمش نءانضش بلقلا سقي |
 هاسناهفلخ ناكاقاطههوركماهماما بوكا نال ىذملاردبق (اهماّدق ىثمالد و هلوق)ةيلالينرش توعال

 هللالوسر عمانجرخ لاق نان ون نع جباصملا فور هئاهراس قابنمع نع ىنعال هنالاهماّدقي دمقوال مأ ّْ

 ىلع منأو مهمادقأ ىلع هللاذكتئالمن نوت الا لاسةف اناكراموت ىأر ف ةزانج ىف سو هملعهتلا ىلص

 ةظعو ةمادو ةرسح لاحاسمنالةلاحلا هذه لم ىف ى لب ال كلذوذذلتو عنتبوكرلا نالو باودلاروهظ

 نامحت أَنه لاقةزاسذجملا ىف ءاسنلا ىأرامل مالسلا هلع هنالةزانحلا عمنج رد ناءاسنلل جش الوزاتعاو

0 
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 ا

 م (نيكسمالنم لع) ْ

 لخدو هنيد نعاريتودةلاسربرق أ ناو ىنارصنلاو ىدورملا مالساب كال ن اب تلق ناف هتراسبعوأ
 ىلاعت هللا نمدرمثو هربخر دقلابو ثعبلاب رقب و هلسرو هيتكو هتك العو هللاب نمؤن لام مالسالا نيدقأ
 مزتلادقف مالسالا ندى هلو ديرقأ ل هنالةلالددجو دقفاضن دحوب ل ناءاشالا هذبرارقالاانق |
 لبرج ثيدق انذهش لاق ىهتن اةلالدلاب تدب رصتلاىكلذ تش اكو مالسالا ةعص طرش ناك ام عبج

 نمدافتسفةلالداببدارق اهللاالاهلاال لوق نادافأ ا. سانلا لتاقأ نات رهأ ثيدحو اهب حربه
 هناداثأ (هعمامهدحأ بس ملوأ هلوق) ىهتناةلالداماواصنامااممرارقالا طرعشلا ناني دحلا عوج
 ةيعيتدعب فاتدت تقلا قو مالسالارادلاعمتدب وأ دحأ هعم نك لو مالسالاراد لمتد اذا هيلع ىلصن ||
 دنعودملا بح اصلاعتنوك.نوالاد-امدعدنعطمحملاىفو رادلاة عت هنادادماىىذلاف دالول] |
 برن ارادىف ةهنغلا نم ىصدموس قعقو نهنافكواوهورادلابحاصلاعبتنوكبد.لابحاص مدع

 مالسالارادف نوكلا مدعدنءدملا ةمعم نالرظت همفو ىرتن املا بحاصلاعمت| سم لعمصو هملع ىلدت
 تاهحلاب ةيعبتلا نا لصاسخماو رادلا ىل_عدتلا ةيعمشتم دقت نم ط.غلاىفاملا> رم ٌْ

 مدقت ىلع مجو ناخيذاقو هادا بحاطفدنلا ىلعرادملا يدق ىف فالتخالاو اهياع قفمءثالثلا
 ىلدد ىصلات امو مالسال اراد ىلا هجوتأو ادص مذ قرسرارسالا ف سك ىنامل «+والاو هودملا ىلع ر ادألأ
 ةدراو ىهو افالخ كلو ىهتن اهدي نم هصملذت بجو ىتحذ دش الاريتعب الورادملا ةمعبتب اس عريض و هيلع

 (ةمت) رد فالخلاىف_عنوكمنا الارادلا ىلعدلا ةيعتلاعدقت هءلعةالصلا مدع هتاضتقال طا ىلعأ]
 دجو نا هنا ناكملارامتعا ىنعمو لل اق حامتةملان عىوجدحاولا لمقو ناكملاريتعب لمقف طمقللا ىف فلتخأ|
 ,رأ ل رافكلاو نيلسملارود ند دجوولف هلع ىلصي نيلملاةل ع ىفدجو ناو هيلع لصنال رافكلاةلحم فا
 هذ.هىفهلوق) ىرتاافافتا ةروصلاهذه ىف د>اولاريتعب وأ هرئاظت ىفاك ع ناملا بلغ, نارهاظلاو ٍ
 نال (ىوارلا ىلءدودرمهلوق) ىناثلا فةلاصاوأ ثلاشلاو لالا ىفاعمتاما إسم هنال (مثا روصلا]|]
 نولوةيراغص مهو نيلسملا دالو أرثا:ج ىلع نولصب يذلا نا ةفنح ىنأراثآى هقينح ىأ نعىورادممأ]
 ادهواعف ماعفاشانل هلءجامهللا ارخذانل هلعجا هللا اطرف ان هلعجا مهالا ةئلاثلا ةيكحتلادعأ]
 نمنيدترملا باف (بنذالبادحأ هللا بذءءالد_ملاقف هلوق) ىوج مهمالساب «تمءاضقألا

 نعىلب اولاقاوناكن | لمقو (حلاةنجما مهل .قو هلوق) ىوج فقول ىف ةغضعىأ عماد ناىليزلا |
 هريغو ةفشحوأ مرقد درتةرباملاف (حلا ةفن ىأ نءوهلوق) رهنرانلاىفالاو هنحلا ىنفداقتعأ

 مينأ ىلعرثك الادصاقملا حش ىفو ىلا عت هلبا ىلا مهرمأ ضر وت ليد لاف ةضراعتمرابخأ مف تدرووأ]
 لو قمهضعباهعجدقو نامعنل اانمامااهف فقون ىتلا ناغلا لثاملاىدحامذهورانلا ىف[

 ناثباو»قفقوتلاب سو نامعنلامظعالامامالا رو ظ

 ناعالا ىلع ىنجباوثو « ةلالجلضاةراجارؤس
 ناتعختقورافكلاةيرذ <« عما عملابلكلاو رهدلاو

 سل (خارفاكلا !مىلو لسغ وهلوق) ركملا ف فةوتامتامامالا نالرظن انرعمرهدلا مظانل ار كذ فوأ]
 ىوذ نم هل بيرق لك لوانتب هقالط اي وهو ريغصلا عماجا طظفلاذ_هوهب سارال لب هيلع هوجو دارلل]
 دعن هيريبعتلا ىلع ةذخاؤملانالدمفبالبي رقلادارأ هنانباوجلاو ةرعمةراسعلاو فلا فاق ماحنالا|

 ىتش الام نؤدلاو نيفكَتلاو لسغلا قالطا نا عمىلول اركذ ىلع ةسعما موكرصقهرهاظو بيرقلاةدادأ|
 نكبملاذااعد.ةموهوةلْث_لا ب اوج قلطأ هنالدر رع ريغردملا ىقداز اهتم عرمتلا ىلا |عفارصن الاس |
 ةرفحى قاف ديرملاامأ دترماريغبد.ةموهو رف اكحلا فوم, وهن ىلخ ناكنافرفاك تيرقهلأ ِ

 هزيهجت نم نكعالن أتش رفاكبأ هلو سمتام (ةتت) ىوجاهّدرنكلربنلا ف باحأو باكللاك ١]
 لوقو هل غيفرفاكلاءاسنلا عت هلسغب لج ردجو يلو ل سمتام ىرودقلا رمش فوةياغلا قاذك ١ ١
 ملاذااهف هليلدو نوملسملادجو اذااعف مالاكلا نالردهلا ىناك ميد رمخ نك< نا ىتش اذه ىلعف نزلا | ١

 :الف هماع قف



 (نيذلا تف نملوالاءزملا) 1
 هج ب

 ( املافلاخع رهن ةقلخلا ماتن كرولا لماث هقالطابوهو ىعس و (ىلسغب هناراتخلاو هلوق) رهن هناك

 اعاجالسغب ال ةةلخلا مات نكي ناهنا نم عمجلا رمش ىفاف طمحملاو ىحترمسلا هرك ذا الدتسمر هلا ف
 هنارأتماو هل سغىف فلانا هقاخخ 1 نافةقلخا مات ناك اذا هل غى فالحخال هنا لصاحاو !سمريغ
 امو ةيريملاوذب زازلاو ناصتاقو خفلاو جا ارعملا فك هيلع لصتالو هقرخ قفا و لسغت

 قفوو هسلعةالصلا مدعك هلسغ مدع ىل-ع عاج الا لقنثدح كلا نبا هعيتو هفنصمل عمار 0

 بصك |ىقلسغلادار ارادت نموةئسلا<>و هسق ىعا را لسغادارأهلغيفننمنايىالمنرعلا

 هسفزقنازاهن اريبكلا صفح ىنأنعاطقسلا اذهرشص لهو هلعفل بترتوءوضوريغنمهيلعءاملا
 هتءافش جرتو ربنرشح هقلخ ضع نا. نا هناانباعصأ بهذم هيضتقيىذلاوالالاورثح حو رئاأ]

 بايىىانز ىاونأ لختدي ىتح لخدأ اللوقمف ةنجلا نايىلعاثط نم فقبل طقسلان امالسلا هءلعلاق
 هدهقو ربمداولا رخأو تقشاهنطب ىف برضد داولاو لماما ترام (عرف) قاتعلاو قالطلا فنعلا
 تامو هريغلامملت اواوالالاو ميرخأو عطق مالا ىلع فدخو سك علابولو ريس الا بن احتايرردلا ف 0

 ناب اللعمىلوأوهو لكلا لاق قش هنا اناععأن نعىناح لا ىو ون لود ل عدن قش ال

 قافتالاب قش الالاو الام 0 نكيرلاذااعدق غمه_ةش 0 طقسهمارت>ا

 هدف عصب وهو طقف هس أرجيرنول ىتحرثك الاربغ جرخ نارهرثك أ جرذت ل ناو ىأ (الفالاو هلود)
 (هيوأدجأ عم ىسىبصك هلو5) ردةيدلاهملعق تافامح يرش هنذا عطق ناوةرغلاهم ءاعق لحر

 ىلقتسدف فاعمل قاعي دبقموهو ىصلا ف فنصملا ق الأ ةيلالرثرعث ىصلاك خل لالا نوذجناو
 ىذلاريغصلاناندسلا ةيعمتللع هنا لد لا الكره اظوهو لاقرب امينه إس أن هةدربدتر الو همالسأب

 هبوأدحأ عم هل: أعىص ىسو) هناامهرهاطو تادانزلا حرش ىلا» ازعو عاسللاةل زنك هسفن ن "عريسنا

 لدن مومااكو لقنلا عرصيلا جاتو رادالاعمتابسم نوكرورفاكلا هببالاعمت ارفاكن وكءالرفاكلا
 اناةيعبتلا لوزت عن غولبلا ىلاالا ةمعبتلالو زئالو خولملا ىلاهب وبالاعبتدلولا اواعج مهثاف هفالخخ ىلع

 ا ' ماكاو ها اةبعبتلاو القراص دن ناندالا ا دقتعا

 ) حراشلا ف قأيسو ةيلالينرش ف الخ هيف لب ةتيلارا انلاف ةمملافطأ ناك الف ىققعلا ىنال

 ع را.تعانهلوقو ىوج مادختسا مالكلا ىف ةفال قاع هنوكار ما (وهاسوأ

 4 ةيبونروهدوجوب ىأ هتلاب ن نهود نأ ىهو رهن لير بج ثيدح ىف 3: لقعي ناب القاع

 مويلاومماسرا ىأ مالسلامملعهلسرو اهلازنا ىأ هدتكو هتكئالمدوجو: ىأ هنكنالمو ود لكنا
 دردع نا يلع لمادادهورونلا ىف لاقرح ىلاسعت هللا نمورعشو هربخر دقلاو توملادعب ثعملاىأرخأ الإ

 اهفصوتسافأرما جّزتوأ ةيراح ىرتشاول 0 هللاالا هلاال لوق
 فقوتلا نمرهظر امال نطاملانلهحلا مام 5 هقرعملا داع نمدار ارملاو هللسم نوكتال هفرعت سف مالسالا

 رادىنأشن ناكلذ نوكبالةوربرعتلا ىف مهروصقل ماوعلا ضعبن منوكجب هاك مالسالا|م تاو>ىف

 لس : ناش ' الا ذه ىلعو تف ناك فو او دمحوّدلا ن موهو فرعأ ال لوق ٠ نم ععسا انا مالسالا

 منا نافاذهب قدم تنالاقي مهي ناعالا بصاموهتقيقحءد- ةعرك ذي لد مالسالا ن عىاعلا

 هنادهاىراق ىواستف قو هلريح هءابتاو 0 ااا نال سدو هن قم

 ضرع س < نياهنا هماو عستنباهناموأ ىداوافاهق وفاخنينس عبس غلب نموهو زيمملا لق اعلايدارملا
 قنوالاف التعخادنعةناض اق لم كاملا ناش ناكو ىست كلذ ىنمهملا عد >-ر وةرعخم | لهأ ىلع

 لقعي نال قو هلوقو ىبتن الف الاو عمس نياق هدحو ىن مناسا ومدجو نرش وهدحو لك أ, ناكن|هنس

 مدعم هوب همالكو لب ربج تي دح ىف ةروك ل دملاةفصلا لقعب نايهإوق نم قسام ىلع فوطعم لا عفانملا
 لد ةاسولا عفنأ فام هفلاخوا نش لاةاصنابجب رارقالا نم ديال هناوةلالد ةفصلانرار ةالارعافتك الا



 مب (نكح النه ىلع)

 لوزتفهوحنو ىلولاكمدقتلا قحهلز مرذعملا عمدوعق نممأ ىذلا ص خلا كلذناك اذام لعل

 (زوح ساسقلا نو هلوق) مهمالكنيداقمفوت هملار انها: نكل ارهاظلا فالح ناكن اواذهو دئنح ةغلاختا

 رج مال هصلأ طرتش أما ةطرتش اير راما ناسعتسالا هجوءاعداجال

 ىحن ادع كد هو 0 عماجلاديهمملاىفةزانحما الص ط.ملا ىو ىحنا دعم هردارأ (دععسملا ىفالو هلوقال (
 ضعب دنع مرت ةهارك( هو ركم هناف هلوة)ىدنجربلان ء«ىوج ةزانجماةالصل ىس ىذلاد محلل فال 0

 0 رطااكرذ ءريغي دعما ىف ىبصاذا | ع5 فال او مهعطعل دذ ةع هر زن :ةهاروع ْ

 دمعسملا ب راختيملاناكولواقلطم ةه اركملا تويئربنلا ىفاكراتخغاو حاتفملا ن ندير
 اهعباوت ونود وتكبلل لب كاذإ نيب دعمملا ناوه . ةهاركلا ةلعن ا ىلعءاش هلخخاد مهضعل وأ موق
 رت اب 2| تعمجا ء(مه)« هثيوأت فوخ ةهاركلا ةلعليقو سرردتاوزت ذو فاول

 ءاس نايا اىلعو لضفأ لؤالاوةلج لكلا ىلعو ًااهد -وةدحاو لكىلع ىلصي نانيب ماما

 لع نأب لضف الا مدعي و دأم .حلا لاح هفلحت مهسدترتكمبم .ةرءاشناو مهلضفأ دنع ماقو ادحا اواغفص 8

 اقلطمدبعلا ىلعرحما يدتترو مشملاوهريغو عنف ةقهارملا غةغلابلا ىننالا مث ىتنخمامث ىصلا مت هيليام لح '

 اذه سكع لع ةرو مضاد ->اوريق ىف اونفدناب ريقلا ف مدس :ربو مدق حصأ د..لا ناك ا مامالان

 امه ررك (نيلح رلاقوووس هرايرسل (قمتسوتالصلا فانت ادملا قو ةلدقلا ىل» :املضفالال ع:

 مامالاهنصس واجر داذكه همحاص سأر نم لفسأ د حاو جس أر لع كيل كأ نبالاقانآقوأم
 نيس لور م ةاذاحنأ نعل دعب النا ىعش ؛ لذف !| ىفاووتسا ن افاونفد اذكم هيبحاص عم مالسلا هيلع

 دقو انش لاق ةملالمنرشرظنملفنيغل انلامُدق وهرالكدرغ 5 . وأ ءاعدب ىتك لهوهاعدلا ىف بيدرتلاةبف
 هنالهثب ولت فعلا ذا (هركمال ىفاشلا دنعو هلوق) ديساوءاعدي فتكا ىضتقي ةالصلا ىف عما نال

 روهسم تم .ه ىلع ىلص نم مالسلا هملع هلوق انلو دصملا فءاض ىلا نب ل هس رانج ىلع ىلص مالسلا

 نم جيورخلا هنكع 5ع . تارا كان فاكشم ناكمالسلا هيلعءناءاض.لا نبا ثيدح ليو انودلئث
 رطملارذعل كل ذناكلق .ةو از رذعلل دعما ىنابلع ىلصفدوهسملا براغ تعضوف ةزانحابرمافدد

 ةالصلا دل رع ذاك نأ داتا ن نكيرلاذ | اسودجممملا ىف تمملا ىلعةالصل اًةهاركق الطا ىف اولاد

 ءانب رهاظد قتلا نمهركذاملوقأو ىبتنا كاذب انع ذشنمح دوسملا ىنامل نال هركر إد صملا فهل
 دافتل لاق نا قيالف هوان فوخلءلانا ىلعامأو كلذل نبيل دعسملاناوهةهاركلا لعن الا
 كلت ىلعىفاس لا علطا نادعب ىنب دعس ةبسنلا,ىنتنتاغاةهاركلا ناكلذي الع ىنالا نايلي |

 لسعافلاءانب .لع(لتاد هو هلوذ) 0اس مهتداع ىلع علطا ىتحايحءاننلا دعب قب وأدا
 هتبوردنعمعاوص أاوعؤرهوابتساو لالحلا اولهأ نرغملا قرك د هناراساالاال توصلا عقردأر أن ش0

 عفرب هصاصتخاا نودتامح ىلع ل دي اسم معأوهامدارملاورصبا اذا لوعفملاءانب ىلع لوهتساو رد

 ىتحا م. ةريعالو موذملا ةكرح ءأم شالا هده نال اهضيقودنلا طسدب ةريعالو رغم سملاةامحما ىنعي ت توضأ

 حجورخرشعملاوةرهوج تبللاك- .ةلاحلاهذ_هىفهنالحوبذملا ثري كر وهوووأ تاك لحر م سدو

 نعةسلالبت رشال لقالا فو هيلع ىلص كر مهد وهو ريك أجروا ىتح حراشلا رك يساك بحور 1

 مالا لوق لمقي و ىتفملاهينم نعر مت هردمص س أرلا لق ع نايل ندر .

 م ثارعملا ىفةلدعلاةلياقلا لوف لبقب امه دنعو ةفشح ىنأ دنع ثاريملاالةالصال لالرتسالاىف لاَ

 يصبو لانس : نهوداوش ”الا تارا ىف لبقبالهناديقي وهو ةيلالبت رشل ىلاقةرهوشجتأ

 ترو وثروو 00 ىع“ هلود) ةفشحىأ نع قامصلا ن 7١

 0 رضا ذا[ كلصفأ اذاامأ هسفنب لصفنا اذاا عدة موهواقافتاثر 5 .ربالو (هيلعلست 1

 مم صل يي 7 تي ف ل ل ل تح ل ل ا

 ل 9

 28 دقو نراضلا ىلعمرغلا بتجوأ ال عراشلان الثرونوثرب هنأفاتماندنح تقلافاهنل



 : (نيعملا خف نهلوالا <

 ْ ألوق ىلعىوتفلان ا نمقتاقحلا اخ علا قدلوقف (اقافتادا ارانمح ريك لب هلوقإ) مامالاةع تق

 اهب رأ مامالاربكولهلوق نم طم ان ع هلق نام ىلعاعب رفت قوسم ا هل ثم ىالرضاحلا قوه امنا فسون ىنأ
 . أ دقو ريكسأل هنا نسحلاىو رو ىوتفلا هملعو فسو» ىأ ل وق ىفتالُعلا ىضقي و لس ملامريكر ضاح لجرلأو
 | وى قاىلاب نت قافابف فالح الرضاحتاةلّ سم نابي تتاوربتلا فل اقاذملو' لسم ريغ هتاف
 كردا ل حر هلوق نم ةيناخما قمرك ذاعانشدرأو هملاةوزعمريغن اسسلاةياغىفاهرث ناذو هدحو
 أركي >ركلل ناذؤغاقاهلحم نال ة يناثلا ةريبكتلارظتنب الووهريكر كم )لوزان ةالص نم ريكا لوا
 ىدتقلاوءاضق ناكىلواللربكوأ هنال مامالا إب ىتح ىلو الأرب مامالا عمةيناثلاربك ةيناسلا مامالا
 لبق حاتتف اللو هريكاعررأ مامالاريكى يح مامالا عمرك ناو مامالا غارف لسق هب ق.سامءاضقن لغتشمال
 عطقي ضرالا نمةزانجلاتعفراذافاهمفءاعدالاعباتتمةزانملا عفرتن ا لمانالث ربكب م مامالا لسنا
 لوىلوالاةريبكتلا مامالا عمربكن او ةزانحاةالص هة:افاءرأ مامالارعك ىتح ريك, ملاذا ةفشح ىنأ نعو ظ

 لجرءاف ني ةريبكتوأ ريك ةزانج ىلع مامالا ريك اذاو مامالا عمربكب ءامهربك.هملاثلاو ةبناقلارمكم لا ماير
 د ٍ 6 /

 سا - -- 5

 هلبق مامالا يربك "ساقوم نوكسي و حاستتفالا ةريبك هعمرشبق مامالاربك-:ىتحلجرلا اذهربكمأل 0 200
 ريكحهنافةءنلا ف ناكوأ الفات مامالاعماةنفاللربكلو فصلا ىف امتافارضاحن اكن هفالخ أ ينل

 : هنأ هم 1 10
 مالسلا لبق ةمدارلا مامالاريكامدع:ءاحولو عئادملا ىناماضن أهديؤنو ىهتنا مامالاةريبكتحترطتندالو || م خلا ليج بلي

 ىذقم مساداو أو ربك ف سوت ىل دنعو دجتو هعشح ىنادنع دوو هعم :ل ديل 0 / و. (ددمز / ١ دارالا |ساذاو لح او ريكي ىسو أذن يي فادم الشاه ايمو هعم لع زمور”, انو ر أ كدرررم ١
 3 7-0 00 يدع -. 5

 نال هجوالهنالامفوق يععلاو ةعدارلا مامالاربكىحريكيمو مامألا فلحخارضاح ناكولاكتاريبكت ثالث اف انج يي لج ١/0
 اذاق مامالا ةريككىف لح دي ىدتقلاناامهدنعلصالاو هعداتبلاهدعيريكمأل مامالاوانلق الهدحو ربكم دا 7 :تلار و 8
 ركذدتف ىبمتناةعرمتلا تشن اذا ل خدي فسو ىأ دنعو لوخدلاهلعرذعت ةعبارلانم مامالا غرف | دو 7 44و : 3

 ْ طا ةرامعنم طقس هلعلو تلق ىسرتا هيلع قفتملاءالا نودهشتس المهو اهبادهدتسمرو ضحلا ةلئسم | 3 هد

 ا 00 را مابا مالكا لصاو سل ظفلأ ا
 : د 7 ؟ هءالكح ىف نمىومج الافاذ خو ةأرملاو لجرلا نمنتملا مسن ضعن ىف عقو (ةأرماو لجرلل هلو)أ

0 

 أةداراو صاخما رك باين مةريغصااوريغصال لماشلا ىئنالاوركذلا دارملا لب كلذك سدلو امهصوصحن

 )0 ادهقهنمدنال تمملانم هز ةازانجلالاو ردصلا نم ن رقلانهنوك ىأ باصتسالا لددس ىلع
 ةتساؤاكول يح ةثالث فوفصلا نوكت نا لضفالاوريغال مامالا اذه نارهظ وانذعش لاو ةفعقلا
 هلوق) هفرفخ نيابسملا نم فوففص ةثالثئ هيلع فطص| نم مالسسلا هبلعلاقدحاو منان مث ةئالث ف طصا ظ

 نيعل مسا هناللّرعتملا فالخم دارماوهو نوكسلامرادلاطسو تلج لاقي انرظ ناككلذلو ئثلا لعادل
 دوجولهجونءةالصابنال (اناكراواصن لو هلوق) لك الان ع ىوج دارع سلو ىلا فرطنيدام
 مانقلا ىلعةردقلا عمادعاقزوحتالاهن ىلاراشأو امف بوك رلازاحرطموأ نيط) لوزنلارذعتولو همي رختلا
 فسو ىنأو ةفن- ىأل وق ىف مهأزحا امانق هفلخ سانلا ىصوادعاق ىلصفاضب رمتملاىلو ناكولو
 ةالصلا ضرف طقس ورعب دعاقلا,ماقلاءاد-تقا ىل_عءانب مومأملائعزحالو مامالا ئزدتلاقو
 هل سل ن«هربغنءزارتحا لل ةالصلا قحهل نمهدادارعىلول اد سقتلا نارهاظل او ةرهوج أعامج | هبالصا
 | اذكرذ علءدوعق ناكناو هتالصب ضرفلا طسملادعاق ارمف مأ أب هريغ ىلصول ىتح مّدقَتلا ف قح |
 ذارد عربخ ادعاقاهملع ةالصلازحت لو ردلا ىف هلوق اذه ىلعر كعب تلق ناقةرهوجلا مالك ايس ن هداف |
 ظ نكعتاقاماما مانقلا نعروذعم ادعاقلا ناكولورذعلا عمدوعق نهاهزاو + ديغب رذعلامدعيددسقتلا ْ

 الا

7 
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 ]| اًذهو هلجال ةءاف_ثلاو ناعالا لحيردصلا ناله_تاس رق ىأ (ردصلا ءاذحمل وق) ازاحمماعلا

 : مهم مساهنالنيسلا نوكس (اهطسو هلوق) دب رحتلا نعىوجامبسذطسولا ءاذ < هنعو (خاأ راانموإ
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 موو (نيكس مالم لع)

 ىفتملامامالا ىونالن اذيضاق لوق هفلاضو ةيلالئنرمثلا لاق تف موقلا عمتسملاا مهب ىوذيو |
 ملاجنربك ولف هلوق) ةرهوجلاو ب ريهظاارمصتخمىف هل ثمو ءراسسد و هنبعن ع نعىلا ةراسنجما ىتواست |
 تاق قون ناىلا!ملعتنئوتاري.كت مدرأربكى ثادغلا ىلع ىل_صنيح مالسلا هيلع هنال (عيش|
 تاريبكت ثالث ىلعدازاذاد علا فالك ىوجاقاسفتاعستيالاتسريكول هنال سخئاردبق ىتلب زاهل. قام ||

 اف قالخماو مما حرمت نعرصاضب أ عستيالداوتجالا دح مامال ازواهقول ىتح هيف دبتتعهنال عتب هنآق ظ ]
 ىلعةدئازةريبكت لكن جاستنفالا ىوني و ىوج اعاسج ا هعب ات ىداثملا نمولف مامالا نمريبكتلا عمساذا ( ٠

 متفلار ىتامتلاو مامالا لق هعورمت لانقحا ههجو ملا حا تذالا ىونب و هلوقو رهتدمعلا فاك عسرالا ||
 [امخلارهماما لغتشان يح هلوق ردبعلا دئاوزلاتاربمكن ىلعاسامق (رفزلافالخ هلوق)ةشدحلاثالم مسا أ ٠١
 مناط سلا هنم غارفلادعرةالصلا مح ىفهاقملان ال (خلامامالامالسرظتني هلوق) هفلال ِ

 رفغتسالو هلوق) ىتفيهيورحلا فو ىوتفلا هيلعو رهغلا فو (راتخئاوهو هلوق) رهةعباتملا نأطل
 هلاقاذك ( امد قتماراىأ هلوق) رهن يقف (اطرف هلوق) رهن مه بنذال هنالدودعمو نونحمو (ىصلأ :
 ملاصماثروماقب اس وة: ناىل والافارحأ انل هلعجاو هلوق قرارك موزاب رحيلا ىف هّدروهريغو ىنيعلا ||
 قهمدقت.اض أهلاعدوهو هملانوجاتسامم4ئئرمفءاملا ىلعدراولا ىيس ىذلاوه طراغلان ال هيدلاو ||
 نا باوثلانيبو هني قرفلاوردمباعتلا باون ممل لب هيوبالال ل ىصلاتانسحاولاةدقواعسالريخلا |
 لديرحالاو نيعا!ل دب ةغل اولا نال ثالمكملالصاحمناوهرحالاو عرمشلا ل وسأب لساحلاوهباوثلا ||

 دسل عدي هنانحرص نمرأمل (ةهم ( رخو الا ىلعامددحأ قالطاركس الو نمعال ةعبات ىهو ةعفتملا | 1

 ىأن ينعم ءاخل|نوكسولادلا مضب (ارخذهلوق ) رحب تبل عدي اكاهيف هلىعدي ناىتبش و تيملادبعلا

<2 

 ىأد_ةتالمكحورطتن لولو (اقوبسملارظش و هلوق) خفئارورخذائثلا تريد نمانق اناربخ
 نوكمال هناءاذ أامرابتعا مدعةضقو فلا ىف هعمتو ةصالخريتعمريغماَدأ ام نكلامهدنع هتريدكت |
 لوقاورمنهاداامريتع.ف هءلءو اعراش نوكي هنا ةءنقلا قروطىلاناعمةريبكتلادسفتة ذةنسو اعراشأ
 : |رفدعب هدمعب نا هملعو هن ئزتحال هنادارملا لب اعرات نوكمال هناهاداام رابتءا مدع نمدارملا . َ

 ءاضقل ماقاذا هتداعاهيلعو هيئزتسال ثحه.ف هعباتودوسلا ىف مامالا كردااذا قوسسملاةلزنع مامالأ| 3

 ىدؤملارامتعا مدعن ا لصاسحلاو ةصالخت !قامفلاضالةينقلا فاه ذ شن حواذه اذكف هب قسامإ]
 اضن أ مزان الو هعو رمش مدععورابتعا مهع نم مزراب الهنابهمةر ظن ىوجلاتيأر مج وب عورشلا ةحضص فاني ا

 ءاداامربتعبال هنا عمدعو رش مصدوجصسلا ىنمامالا كر دا نمناىرتالاهاّداامرابتعاهعو رشرامتعانهأأ
 ولدهنال هاعدريغباةسن (قبامىضق هلوذإ) ثالئوأ (نيتربكتوأ هلوق) ىهتنامامالاعم دوححلا نمأأل
 رظتاو ة.لاليترمث لعف ءاعدلا,نابتالا نكمأ اذا هناديق. اذهو مفدالصلا لطيتفةزانحلاعفرت هرءاضفأ|
 وأ مالسلا هيلع ىنلا ىل-عهعم ىلصي ةيناثلا ةريمكتتلا هعبالثمةكرداول ىت-مامالا عدا ي.كازمأ|

 تعفرول تح قانعالا ىلعىأ (عفرتنال بق هلوق) هعبات هنابعرصتلاتبأر رح ىتشف برن[
 ىلع تملا ناكاذا عصتالا منان مىتأب ام هفلاذضالو ةىريهظلا نع رح ةياورلارهاظ فر يكىديالا ىلع
 رك, ىفاشلاو فسوروأ للاةوهلوق) هللالينرشءادتبالاقرفتغ الامءاقلا قرفتغ هنال سانلاىدي 1

 نكلر ممدنعالامهدنعهتتافتاريدكت عدرأب قبسولا هفروظت ةرغااوردىوتفلاهيلعو (رضحنيحأأ
 ريبكتر ظش ال قوسملا نا فسوب ىنأ لوق هجو ىيانز هتوفترطتناناهنال ريكا ذه هناد نع ىوزأأ|

 مامالا ةعرش تقوارضاح ناكن كرا دف هد أب قودسملاو حاتتف الل ىلوالا ن امض<نيح ربكي ل مامالا
 فال موسنمو هذا مامالا ياست لبق هنافايعْئدتس ال قورسملاو ةعكرم اقم عاد ريمكت لكن اا هلو
 رهاظو ىلب زيرخالا هلانراةم هعم لخدي نا هنكع لذاك |ردملا ةلزنع هنال ةءرتلا تقوارضاح نكن ف
 ارضاح ناك ناو هتتاذو ةعبارلا مامالاري .كيدعربك..ال هنا مامالا نع ىو ر هنا ةمناخلا نع ىتأسسام قاس
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 1 ا اا اهيلع هنادوعس منءالوقانلو هحتافلاءال !ةالصالو ه>و نمةالصأ

 ةهاركيهو ىوجهركمءارقلا ةشاهارق ناوءانثلاةش ةحتافل اةءارقب سأن الةنازخلا نعىدنجريلا ىف و
 لمأتزاوحلا فن ىنهلوق نم ةيلالنرشلا ىاموزوحالةءارقلا هشابتءارق نأ نم ةمح اولولا فام لادن يرحت
 ةياعر نوكتفءأر لاو رك ذلا سم نم ءوضولاةداعاكمتباعر باستسا ىالخملا عضاوم نمريُمك ىنانسأرانال

 هنقعت ةزانملا ناهضرفي ىذاشلا مامالا ن الىلوأ لد كل ذك نارقلادصق ىلع ةحتافلاةءارقب ةالصلا ةعص

 حرش اخ اذه ىلعو ىبتناهههذمىفدوركمباكترا مزاب ملاذا بق سن امنا فالخا ةاعارم ن ارانخعش
 ىنلا نعتةيثدقو فالخلا نماحو رخاهب ةينآرقلا دصق نم عنامال هنأ نمىلالبنرشالريغصلا ةلاسرلا
 ةحئافب أرقف:زانح ىلع ىلكمالسلا هماعهنا ساسعنءا نعى راسخعلا ىفذ ماللاوةالصلاه لع

 | نانمرعلا ىف الفالواامأ نئهحو نمرطت همذ ىذمرتلا هدو ة نسلا نمدنا اولعتللاقو ادكحلا
 حيرصةنسلان مهنا اولعتلمال-.لاهءلعهلوق نالفاساثامأو مالسلاوةالصلا هءلعهنعتدثت ملا مءارق
 قهنح رصموهام ىلع داقعالا ناكفاهتتضرف ىربهنات ىيذاشلا ب هذم فال وهوةءارقلا هملسف

 لحما مئايإلاءمزوحالةءارقلا ةشاهتءارق نان ماهريشو ة.حاولولاو سنتلارطسملاكبهذملابتك
 ىنلا ىلعةالصوهلوق) لوقنلل ف لاخع تح هنال ىلال_نرعثلاهركذام ىلع وعبالف ةءارقلا نود*اعدلل
 قهلوقلمدع وءاعدلا لبق مالسلا هيلع ىنلا ىلعةالصلا نوكت ناىّجش ل اود أ (حلا سو هيلع هللا ىلص
 ارخ اوالوأ مال لا هملع ىنلا ىلع لص ىتح ةسومحم تاوعدلاو ةفوقوملامعالا مالسلا هءلعل اقةرهوج ا
 متفلا ىفلءج (ةثلاثلادعبءاعدو هلوق) ءاعدلا ةنس السلا هبلع ىنلا ىل_ءةالصلا ىباب زل لعجو ىببتنا
 د.محلاإ تيس نأ نم طمحما ىفاع رحل ف همقعتوءاعدلاابتةمقح مهوب الالدتسا ن اكح هرالا نمءاعدلا

 أرك اذاى الا ل اقثح حتفلا ىفامةقفاومءاضتقمامىدنج ربلا نعىولا لقت ن كلر هءانثلاوءاعدلاو
 ارارت> اال ىالادسقتلا نوك نمرهاظلاو هام ىلع نب ىبتنا هنالص تزاح عدم لو مس مثتاريمكت عد رأ
 | الة ل عاش ءوريبكتلا ىفالا لكدلا ف تفاخيو ىبلي زلا لاق قافت ادمق هنا ىلع لمحت نا المره -ةنع
 | نعىوجرسلا لكرساالو رهجلا لكرهجت الهنا فسوب ىأ نعومدع ىذلا فصلا فص لكععس ناةنسلا

 | لكف عفرا اورام الب عاشم نمريثكو باو رلارهاظ ىقىلوالاةريكتلا ىفالاهيدب مةرسآلو ةيريهطلا
 ا ةريره ىأو س ادع نسا نع ىنطقرادلاهاو رامانلو كلذ لفي ناكرع نبانال ىفاشلا هذ موهودربسكت

 ظ ىأ (اندهاشو هلوق) ىلب زدوعبالمثةريمكت لوا ىف هيدي عفر ةز انج ىلع ىصاذا ناكمالسلا هملع هنا
 ١ لاعالاى ريغصلادارملاواهغولب دعب هفرعق |اسن أ (انريغصو هلوق) بئاغلاب دل ايد را

 || ىصلرفغت_سال هنا نم قأ اع لك الف ىفاسهق مهاك نيلسللر فغا ىنعملاو تاعبتسالا ضرغلاو
 | ناعالايةانحا لاح ىفءاعد هن اكفدامقنالا نءئنم هنال ناعإلا هنا عم همدق (مالسالا ىلع هدحأف هلود)

 : ىئاولاةمالعل ال اقو هدب رسشلاردص ن ءىوجدوج و مريغل لاو هودامقنالاةةافولا لاح ىنامأودا.ةنالاو

 ١ نوكبالكاذو ةفاكملا لامجالا,نوك مالسالا نافتوملا.ناعالا ةمسانمو ةامح يمالسالا ةسانم ىذال

 ظ اتا نمو هلوف) ىحت|توملادنعربتءملاوه كلذو داقتعالاور ادمن اعالاو ن دل ةعصو احلا ىنالا

 ِْ ىنهتيأر ىذلاوانتمذ لاقو راك ذا ىو ونهدعد انتفتالو هرحأ انردخأل يلا ادعت ) ناعالال ع 0

 | هيلعهناكلامن: فوعثيدحز ونأملانمو اناثناو انك هلوق نعاندث انو اندهاشو هلوقرمخ أراك ذالا
 عسوو هلْزن مرك أو هسنءفعاو هذاعو هجراو هارفغا مهللا هثاعد نم اظفف ةراذج ىلع ص مالسااوةالصلا
 اريبخ اراد هلديأو سف دلا نم صالات وثلا قنب اك اياطخلا نم هقنود ريلاو ةلاوءاملاب هلسغاو هلحدمأ

 (ةحتافلا أرقي ىفاشلالاقو هلوق) ىونن اهمف فالخال هلع عم رمادحأ مهمْدنَإ ىدارف هيلعا

إو هنا هلخداو هجو زنماربخ احوز و هله! نماريخالهأو هرادنم
 | يا ريقلا باذع نمهدع

 | (حاني ةهاساو هلوق)  ىتجما نعرص تانعؤملاو نينمؤللرفغا هلل ال وقبءاغدلا نسال نمو ةملال مث

 ىوو

١ 



 5-5-3 (نيكهالنم ىلع)

 لص لو هلوق) ىوج ىلوأو حا قحأوه نذ.ةداعالا ق> ىلولل ناك اذاهنال قحأ ناطا سلا هلوقب كل
 هدافف ناطل سلا عفريغلا ىف قلطأو جايز ىلولا ىلع مدقتي نملك دعب و ىحن امامادعب اذكو (هدعنوريغ
 هفالخي ىتحلا ف مزح نكل عفانلاو ناببلا ةياغو جب ارمسلا ىف مزج هدو ىلولاةالصدعب ناطل لا ةداعأ ملع
 امو ناطا ل ارمضحاذاام ىلع اهريغو اسهل فام لمحرملا ىف قفوو ةيانملاو هباسهتلا قهيلع ىرحو
 مدعدنءناطلسلل قحالهنا ىلعةقه:«مهتلكن ايروغلا ىف همقعتو رضحملاذاام ىلعدريغو جارعملاو
 ريق ىلع ىل»مالسلاهملعهنال (ىيفاشللانالخ هلوق) هروضح عم فال اتوس" ثالءدقوهروطح

 قساماسنلو موق دباموق ارارملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلعاولص سانلان درو هلهأ هيلع لصامل#
 نالعضواك مولاوهو مالسلا هيلعريق ىلعةالضلا سانلا كرتاذ واهب لفنتلا ةدعو رمثم مدع

 نالاق هنعهنناىضررع ىلءةالصلا هتتافامل مالسنب هللا دع نعو تارتلااهلك ًايالءامسنالادادأ
 هلوقل ىلولاوه هنال هلأ هاع ىلدام دعب رمقلا ىلع مالسلا هيلع ىلصا تاو هل اعدلابيسأ لف ةالصلاب تفس
 هلوق) هياصوصع ناكمالسلاو ةالصلا هلع ىلا ىلعةالصلاراركتو موسفنا نمنينمؤملاب يلوأ ىنلا ىلا
 هملاراشأ دقو ىلولا ىلع مدقتلا ق- هل سل صه ىلولا ريغ دار ناد (ليوأتلا ىلا نثملا اتحد
 ول هناا دقي سدل ىلولا ص_صخت نا لعاو ىوجلا د.سأ لوقو | .ه:ءرخؤ موه نم ىأ هاوقباقباسمر ُ

 نكمل ذا هنال هيلا ةجاحالاض :أهدعب ىلصن نادحال سدل ىلولا نهىلو أوه نمءريغوأ ناطاسلا ىلا
 دحأ كلعال ن الف ةباتعلا ىواتغلا نعجراشلاهلةناك ىحلا ماماوأ ىذاقتلا ىلسام دع: ّ:داعالاق- ىلوأأ

 (ةالصالب نفدناو هلوق) ىلوالا قب رطلا.ىلولا نمىلوأوهنميدريغوأ ناطلسل | ىلسامدعب د
 لعفي طقسةالصلا ضرف ناههجوو ىوج رظن همفو ىنحلا نعرهن هلديالوال نم ىلصاذا امل لف

 دارملاذاهريق ىلع ىل_ص هلوق بسانسالف ذ محو ضرفلا طاقسالال هقحةداعالاىلولل نا هتباغ ىن
 لس ملاذا مةالصالب هلوق لعثو ناكمالار دقب بجاولل ةماقا ىبلي زلا لوق ل لدي ةالصلادوجوأ

 لامهلوق) حتا نعةيلالينرمش هيلع ىلصو لغو جرخا ل ناف هيلع بارتلا ليهأ اذا اذ هو

 (مانأ ةثالث ىلا هلوق) رهن مسفتلا عممل دوج والو ند.لا ىلع تعرشش اهمال هلع لصب ملمس قت ناف (ه
 كّشول هناررهاظ (ىأرلاربك ا هفريتعبف هلوق) جارعملا نع ىوجروشملا لبقو مانأ ةرشعلا ل ْ

 ىففالخال(تاريسكت عد رأ هلوق) رد عنامللاعدقت هناك الدعم نعرهنلا ىنن كحل هبلع ىلص هنهمفلا
 ةباقىفاعرونلاو رجلا ف هبقعت نكل غلا قدرك ذام ىلع طرشف ىهامأ ىلوال اةريبكتلا ادعامةب
 ىرخأ ةع رحت ىلع ةزانجةالصءانب زوحالف تاعكر عب رأ ماقمةُعاق تارك عب رالانا نمور

 مهللاكذاحجس لوقب موضع لاقو هياو راارهاظى هللا دم< مهضعي لاقف هم فاتخا (ءان# ىأهلا |

 هناتاولصلارثاس ف اكهلوقر هاظورهنلا ىفاذك مامالا نع نسحماةدادروهو تاولصلاارثاس ىف ككل ده“ ْ
 هلوقلاريسفت كدمحو مهللاكنابسةءارق لعج ةرهوحلا ىفو ظوفحلل فالعنوهو كؤانئ ل جودي 0
 هنأ ىريضفلل صئاصخما نعانضش لقن(ةدئان) خلا مهللاك ناس لوقي ىأ هللا دمص اق ثمح هادا

 راصنالاو ني رجاهما صرفت امهعمو رمعو ركب وبأ لخخدوبر سلا ىلع عضو و نغكو لسغن ال مالسا هم ! ٠
 ركيوأ لساكراصنالاو نووباهمل لسوهتاكروهتلاةجر وىنلاا بلاك لع مالسلاالاقفتيسلاتسأأ ١
 هنا ل صهللال ور كابح لالا فصلا ىفامهو رمتو ركب وأ لاق ثدحأ مهم الافوةصاوفص م 2
 هدتلكت تو هنيد هللازعأ ىت> هللا ليدس قدهاحو هتمال عصنو هلا لزناام غاب هنأ دوعشن انا مهللا لسوديلم

 انيهفرعت ىتح هنبب وانني عمجاو هعمىذلا لوقلا عستب نمتانلافلعجاف هل كيرششالمدحو هينموأز
 نيمآن ولو قي سانلاو ادبأ انهي ىرتشي الوالدب ناعالاد تدم الاعراف زنينمؤملاب ناك هنافهيانفرعت
 لاو زلادعبن م هيلءاولص ماو .ةدقو نابدصلا مناسنلا ثلاجرلا ىلص ىتح نورخ أ ل.خديو نرخ
 مهتالصوهو عنصلا اذ هو هءلعنواصن مانأ ةثالئاوثكم مهنا لقوءاثالثلا مود نم هلثم ىلا نينثالا مو
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 (نيمملا مف نملوالاءزجتا) مول

 | عنام ريغاذهو نيمومأللا ن وذ رضحو مأمالا هارب تده ىلع هفلخ نم ةالص ن 0 رض هأز ىح هريس 0000 ا اا
 | 5 اشي عئاد.لا ف باحأو ريدقلا مف ىفل.لدلاءامهنم الكت يثأ دقو ىثاهغلل ةيصوصخ |.ماواءادتقالا نم

 ظ اةدلمما نور لسغمتاتدلج تذعخأو هسأ نايف نم كح .رظناو رح ةصوصخلا ةالصلا الء اعدل !مئاوهو
 أاةالصلا ة صن مصر ص: لوقأو ىوج ةمصلا مدع ةمعف الا نعل و ةنملاوهرأ ةالصلا صن له هلع صو
 1 ىلعو أ قانعالا ىلع الوم ماع ىلصن الف هعضوطرتش اذكو ىلو الابر وملا هذهىف اهدمقب هرثك أىلع

 فالعتر بخ نم مامالا ف اخ تاريركتلا نمو هتفي ىذلا كردلل ةسنلاب هعضوطارتشا نارهاظلاو ةيادلا
 أ هلعامىضقب نا لق تعفراذا اتا نم أ سامىلاى رثالا فالح ضد أ اطرمث عضولا نوكقف قوبسملااما
 || تععتلتقلااواطءاواةردلا لاق ةل.قلل هنوك سرت اذكوكل وق ىلع دعاة: ملام هم ىأ, هنافريسكتحتلا نم
 || (لسغلا دع ةالصلاداعت هلوق) او دمس نا اًواساو تع نيلجرل اعضوم سأرااوء«ضوواوالالاواوٌرحنا
 لسغالر هربق ىلع صو طقس ٌسنلاالا هس ارخا نكعلو لسغالب نفد نأب نكع ناف هلسغنكمأ اذا
 باقنت ل. وريقلا ىلع ت دعا ن ةدو لسغالب هباء ىصولو لسغو يوخأ بارتلا هلع للم نافةرورض
 كلذكسدلوامج او ىلولا ىلع هعدقتن وكي نا هل قام ىلع هفطع ىضتقم (ىحلا ماما مث هلوق) رهن ةحيخت
 عماوج فور هن كل ذنع مصفأ زاىرودتلا ن سحأ دقلو هنم لضفأ نوك, نا طرشا طقف بو دنموه لد
 نيالاعمبالاالا (تايصعلا سترتىلعهلوق) ىتايز ىحنا| ماما نمىلوأ عماجملا دجحسملا ماماهقفلا
 بالان اكوافردلا قلاقلضفأ بالاول ضفلااهمفريتءب هالصلا نال مصالا ىلعاقافتا بالا مذقبف
 مدعلةزانجلاىف عدقالا بجونال ملعلاةفصنا لاق. ناالانءالا مدقبناىتش املاعنبال اوالهاح
 مّدقي اغا ىحلا مامان ان مّرمامىلا ىرتالاضدأ اف مدقتلا بجوت علا ةفص لد ل اوقأو هلاهج اح
 اذهو هرافافضسا هنف نان هسأ ىلعنبالا مدقت ةدارك ىرودقلا لاع من هنم لضفأ ناك اذ اىول ا ىلع
 ||| مذقتلا نم عنمااو هل ةيالولا نالدريغمّدق.ن |نءاللفسوروأ لاقو اقلطم هعد_قن بوجو ىضتقي
 || مذقي لهزءاريغصلاناكو لامرظناو رهن نسالا مددت ناملو ىوتساولو هتبالو طقسن ملف فافضتسالال
 ]| هفاتعلا ىلومو اشاغ نوكناالادعبالا نكعمل برق أ امهدحأولو هعنمرخ اال ناك هريغ مدقواف ىوج

 ةرهنلا هلوقو حمكالا ىلع ىلوملان مهدالو أو هدنع ىلعةالصلا, ىلوأ بتاكملاو جيوزلا نم ىلوأ هنباو
 مدقاذا عنملابالل ناىضتقياذهو همالك قاس نمدافتس كر غصالاريغنسالا مدق ىأ حلاهريغمدق

 || لالا ناكودْو:لوأ تيدأو ءانو كرتناو ىلولا ن « ىلوأ ىلوملافءافو كرتنملامتاكم تدملا ناكولو هريغنبالا
 رهنلا قاملعب اذه نمور هلامارتحا هالو مدقب هنكل ىلوملا نم ىلوأ ىلولاف ىوتلا هيلع نهود ارضاح
 | || هرهوجلا فاك قا ذش.ح ىلوملانافا.ئاغناكولا عزا رت-اللارضاحل املا ناكو هلوقي ديدقتلاو للخما نم
 هريغيلو نكيملاذااممهضعي,دبق (هريغلنذأب ناهلوهلوت) ىنجالانمىلوأ ناريجلاو جوزلاو
 أ اذ هىلا ةجاحاللوقأو هعنمرتا) لل ناك ادنجأ امهدحأ نذات نيدو استماناك اذاام أ دمعيوشو ناكوأ
 ايواسمنوكيناطرش عنعناربغلاك لذا َن اهتباغ نذالا مهل عنا سدلهريغدوجو نا الد دسقتلا
 ذانفدلا لبق اهدعب فارصنالا فن ذأب نا هلاذكور دما فاك عنملا هل سدلف دمعبلامأ انسرغصأو لو هل
 لماش هفالطانوهذاناطاسلاو ىلولارغل ددسقت (امهنعرت ٌؤموه نمىأ هلوق) هوركم نذالا نودن

 ىحا مامازأ ىضاقلا ىبصامدعن ىلو ال ةداعالازاوجهاضتقف ىحلاماماوأ ىضاسقلاود ربغلا ناكولال
 هريق ىلعولو (ىلولاداعأ هلوق) ةيباتعلا ىواتفلا نع حراسشلا مالك ىف قأسام ىلعكل ذك سلو
 ارب غاهراركت نال ىلولا عم ىلصن نااوملع صن .سدلانلق اذءإو ضرفلا طاقسالال هقحلجالءاسث نا
 داعأ هلوق نم لعو فيعض لولا ىلعة يق ايةالصلا تناك ىلولا ريغ ىلصول هنا نممب وقَملا قامورد عورمشم

 ىلعالا متون ناك ىلولاوهو ىندأوه نا تتش ثدحةداعالا نالاض أد معن ناىحلا مامالناىلولا
 معاقين االا ةنئتلا ةغبصتاداعأ لوقيناناطل لاو ىلولاريغ ىلص ن اف هلوقل بسانملاناكو رن ىلوأ

 كلذ
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 - نكس
 ملتق ذافئث لكىلعناسحالا بتكهلانا ثددحيمل لدتساواضب أمد هعوقوبمهبلعاضرتعمنققحلا|
 واولا كر اشت ىت ىنغملا قو هترفش كدح أ دحملو هتحبذ رم م ةحذلااونسحاف محذاذاو لمعلا اون حاف
ايدص منذ ىلا هنر عه تناكن هو مالسلا هءلعهل اودؤوأب ماعلا ىلع صاخلافطع عقودقو كالذ ف

 را أ

 ناكبح ىلو الانمظعالا مامالا سدت 3 ورمعملا ماما صيصخملا ىوعدىلا ةجاحالفا:لاثامأو اهجورت ْ د

 رصملا مام أف نكي م نافرمصملا ناطاسف نك. نان ىلوأ مظعالا مامالا ناراتخناو ىوج قالطالا نمامم ١

 ىلاولاةةيلو ةطرمشلا بحاسص ىلع ىلا ماما مدقت ىذتةباذهو ىحلا ماماف نك ناف ىضاقلاوأ
 ىلا زلاةرا.عو ىاشلا حرمت نعىو جا مناطل فوهرمدملا ماما نا هفوربن ىنأ سام بسانلاوهو ىذاسقلاو ١

 فال هعدقت ب وحو هنالصن قحأ ناطلسلا فذصملالوق ىةيقحالا ىنعمواءاطل دو هرمدملا م ءأ

 هللا ىضر ىلع نءنيسحلا نا ىورام (رضحنا هلوق) قأس[كنودنم هناف ىلولا ىلع ىحنا ماماميدققت
 قايلاو دعس ناكو كّتمدق امل ةنسلا الول ل اقو صاسعلا نيدمعس مدق هنع هلا ىذر' نسا تامأسا هلك

 نم ىنعب (حاةالضلا باكف ده رك ذوهلوق) ىرو دقاارصتخم حرم ب اسلل نع ىليزذشموب ةنيدلا
 موقي نمالو ناطل لارض ملاذاام ىلع لو لصالا ىفامو لاق مث أب زلا ىفاكفسوب ىنأ لوقوهو للا
 ىوأ تملا ىلو فسووبأ لاقو امي ىلوأ ىحما ماما نا لصالا ىنرك ذو ىلي زلا ف ىذل ا لوقأو ىو هماقل
 هرك ذام ىلع ل صالاةرامعن الصامل اولا لو لصالا امو لاق مثحاكتالاك ةيالولاب قلعت كح ذهل |
 مامالا نمىلوأ ىحنا ماما نأ, اب يرصصتتلا مدعل لا لو < لصالا ىنامو هلوق نمهرك دام هلباق ليزا

 نمةينقلافو عاجالاب (ةيافكضرف ىهو هلوق) كاذ.هحرصتل حراشلاةرادع فال مظعال

 ضعبهانأدق فلاسلا ف لاخلا هضدلقو هلعاوطاوت امم ناكئناو واولا هطرعث ماعل ىلع صاسخن ظ

 يي

 مايقلاو تاريكتلااهثكرو ىوج هرّركتير ركتتو هيلا فاضت اه انلسملا تدملااهبوجو' بورن معملا
 اراهظاا! وأ اهريغفواهرتآ اهفوفص لضفأو متهور حةرياك [ادآو ءاعدلاو انثلاو دممحتلا |,
 ةضرتعماهدعب ىتااك ةيافكضرف هو هلوقةلجو ةسلالينرمث لو.قلا ىلا ىعدا هتعافش نوكَتل عضاوت
 اذاورادلا ة يعش وأ هيوبأدحأ مالساروأ هسفتباما (تدملا مالساهلوق) رهن هءلع فوطعملاو فوطعملا نبأ
 رون صاخنا اهطرمث مالسال او ةيريهلظلا نع ىوج هملع ىلصن الت امو هفصن لو مالسالا غلاسلا فصول
 روج هزانجا ىلع ناكن اق هناكمتر ا طامأو ةس احن هيلع نمالو لسغي ل نم ىلع مصتالذ (هنراهطو هلوق]

 تيللانيب لئاح ن فكلان ازاوجا هجوفر من همدعب ةينقلا مز. وزوحدئاوفلا ىف ضرالا ىلع ناكنأزأ
 اضيأطرعش هنا عمةروعلارتس فنصملارك ذيملوالئاحدعبالف عدات نفكللا نا ههجو ةينقلا امو ةساعفلاو

 تيملاو مامالا حق طرشةروعلارتسو ناكملاو ند.لاو سوا ىف ةسادفلا نمةراهطلاةدنقلا نعرلا وأ
 امتاهيلعةالصلا ضرف طاقسان اىلارظتلاب مامالابدسقتلالوقأو ىوج قاغتا مامالايدسقتلاو بت

 ةمج)اهطارتشا ةهج نمال ةهلامذه نم زارت هددس لان ندنقملانودمامالا الص ةعص ىلع فو
 طوقسل ةمأولو ةأرعاتءأولاك ال هسكعبو تد.عا اب موقلاوةراهطالب مأردلا نامل لدي اضنأ مهتالأ ١

 قساكةزانج نكمل نا ضرالاو |ةزانجلااماهتراهط تطرتشا ىذلا ناكملايدارملا من ىهتنادحاولاهضرفا
 طارتشا مدعف اهسامأ :زانج نودي تملا عضواذا ة نقلا ىنام ىلع طرتشن انا ضرالاةراهط نا لصاسحتاو ١
 هسجو نم مامالاكهنال صن ال هفلخولف ىلصملا ماما هنوك امورششلا نم قب و هملع ق فتم ضرالا ةراهط

 لاق مامالا ىلع تمل امّدقناهطرشو فاز طم ةلالنرمشلا فور هن ىىصلا ىلعابتعت ل ءلدب هو لكلا
 قرغيوردلا ىفاكمامالا غول طرت. اذكو لعفتلاال ل عفتلا نم تبملا يدقتو لوقي نا نبني ن اكوا
 عمفصنلاكهندينمرثك الاوأ هروضحامرتش اذكو ةمنلا نمد المالصلا ىف هنأب مالسلادرنيبو هشنأ
 هلعفر هنالاماف ىئاجغلا ىلع مالا هملع هتالصامأو باغ ىلع ىلص.الف ناهرلا نعةيلالنمث سأرلا |

١ ١ 

 نرأ ىنتك فاجأ ةلاستسا عجن ىلع باجيالا نال ةيافكلا ىلع تناكاخناو عاجالا هراكنالرفك هك

 ااا '؛



 (نيعملا خف نم لوالاءزجلا) مو٠

 | نع نفكلا جرذالو هب هنيفكت همزابال بوثالا هل سدلد حاولا كلذو دحاوالا همف سل ناكم ىف ناكولو
 . ناكمى ناكو لو هلوقو تمملاةثرولال حرمتلل نفكلا ناكع بستم لا سرتفاول ىتحردلا ىناكعربتملا كلم

 | لف ىتلل اكن افدحاو ون امهعمو تممو نان رع لاق ثيحر علا امدحاضب ملا دحاوالا هدف سدل
 ' ناله سلب الو ثدملا هي نفكم هئراو ىحلاو تملا كلم ىف ناك ناو هملا احم هنال تيملا هب نفكمالو هسل
 ررستلاورصلا ف لاق دب دحنا عدد فالذي ركذموهو (عردهلوق) ىوتسناثاريملا ىلع مدقم نفكللا

 ا را قهضراوأ ارم سلو برخلا ناكل يوغهسلبام جرد نايت هنالموأ سبقت
 الوأ عردلا سلتو هلوق ىلالوصولا لبق كلذ مهوب لوق أو الوأ حردلا سلتو هلوق عما ذه مهوتيا
 'ةأرملا هن ىطغت اموهوءاخارسك( راهنوهلوق) ىوجةل< ىف ماما ه.فاسمىلوأ همف ماها الامن اك شالو
 | (اهادئاهب طب رب هلوت) ىوج اههجو ىلع لعح ساب ركل عارذب عرذأ ة”الئراخلا ريك انلاقو اههسأر

 .قوالاوجارسلا فا ذكرهاظااوه ص.ةلاورازالا قوفو ةفافالا تت ىأ نافكآلا قوف .صلاوهابتط و
 رهن ةرعسلا ىلا برخملا فو نتبكرلا ىلاردصلا نم ىئمّةسملا فو ةمناخملا ىفاكذ غفل ىلا نيردتلا نمنوكت نا

 سلتو هلوق) حاتفملانعىوج قيسامءافتكادجوامةرورضو انه لقي لاا (ةيافك اهنفكو هلوق)
 عردلااذهنال ةأرما هو هملوعفمدحأ كرتوو ,ر, ذو عردلا ىلا لعفلا دنس ىراصحارق ةزابع (عردلا
 الوأ عردلاةأرما سلتىأةأر لاريعضىلا|د:ماةْوم لعفلا نوك,ن ل قحوديدحلاعرد فال يذم
 امأوةأرملا طفل نمحراشلا هر يزعامترظنلا عطقب ادّرحمنتالرظنلاب نالاقحالا ن اذهو تلق ىوج
 اذامالسلاوةالصلا هءاعهلوقل (نافك الارمحتو هلوق ) نيسعتمىناثلا لاحالاراشلا جزار طتلاب
 ةبمركلا ةحن ارلاةلازال هحو رجورخدنع عضاوم الث تمملا هيفرمحام عمجوارتواورجات تملا جرجأ

 أ رك ذكورانالو توصن ةزانحلا بتال مالسلاو ةالصلا|هملع هلوقل هفلخر محالو هنرفكتدنعو هل غدنعو
 فلي طقسلاو لالحناكنيفكتلا ف مرحلا (عورف) س +: ىلعدازبالو ىليزلا ف (اعيسوأ هلوق) رعقلا ىف
 نذاريغب لعفاذاعوجر هل سدل بئاغل ا ىلع عجريلرضاحلا ثراولا هنفكولو تبملا نموضعلاك نفكمالو
 لعفاذاعح .ربال بباغلا ىلع عج ريلامهدحا قفنا نيكيرمثنبإ لكلاوأ عدزااوأدبعلاك ىذاقلا

 رحب ىضاقلا نذاريغ
 ناشي دحدرو ثاثلا,ةصولاك ةمال هذه صئاصحخ نماهما لق تملا ىلع ةالصلا ف .«( لصف
 كلاورفحو ه.لعاواصو بابثلا نمرتو ىف هونفكو هولسغف ةكئالملا تلزتةاقولا هيرضح ال مالسلا| هيلع مدآ
 || ةتلايهناىل عج نيعت ةيصوصخملا ىلع لديام مص ناقدعب نم ةنسوده هداولاولاووادحم

 عصالا ىلع نينسيرمشع ةوبنلادعب اهتومو ةحدحت توم موب تعرشش نكش ل ىدق اولا لاق ةيفمكلاو ريمكتلا

 عم :رسصفادعب اهتومن اكول ناهدقنامتاركذامذارظن همفور منةنيدم ا, تعرش اتااهنا ىلع لدي اذهو
 حمص هيو ننس الش ةرعملا لمقاهتوم نوكم نا ىضتقد نينسرشعد ةومنل ادعباهتوم نوك ن مهركذامن
 وهل رج ناكوءاوحهدنعوداملانبا هرك ذاك ةكع ىأ ادد لاو رفحو هلوقو رخ نال لثامثلا رش ىف
 نمداعلانياد مزال ف لاذعوهو انش اقةياهنلا ىفاكمالسلا هملع مدآىلعةالصلا قة كنالملاب مامالا

 ىلاقبجاو همظعتو هتناها هيلع مدقتلا ىفنال(سضح نا هنالص» ق>أ هلوق) ثشاند سوه مامالانا

 مامالاومريغوأ هيلا ناكءاوس سانلا ىلعةيالوو كح ىأ ةنطاس هل نمهيدارأو ناطلسلا قاطأر خلا
 هنمدارا ان هيلعو مهاضربالاءابلوالا ىلع مدقتلاه) سيافهريغامأو طقف ةفيلخلا م دقت لقنامغا ىلضفلا
 ىضاقلامثدعب هلوقل ععحربغ نيلاقحالا نمالكحنأب رهنلا قهضرتعاأر هقوذ ىلاوالىذلاىلاولا
 مظععالا مامالا مدقت هنم لع ورصملا ماماهيدارملان ا ققحتلاو واولا هطيرعش ماسعلا ىلع صاخن |فطعو

 ىلع صاخلافطعذا عونمم عحعربغ نيلامتحالا نمالكن ا ىوعدفالوأامأرطن همفو ىبتنا ىلوالا
 فطعناىوءدنالفاناثامأو ىفاثلا نودلوالا لامتحالا نوهامناهئاعدا لعواولا هطرمش ىذلا ماعلا

 سم
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 32 ( نيك .مالذم ىلع)

 | مدقلاىلا بكملانم صيقلارعجلا ىفللاق (حناىقنعلا لصأ نموهو هلوق) اننعُس تدملا ىلع ةالصلا
 | عمت ص_خفنتك ونيك الو بدجالب و شلل هل_ةسأ عستمل ىحلا صنخ ىف ل عفت اسمنال صن رامالب
 عطق نمدارملاوانضش لاو ىبتناردصلا ىلع لزاسنلا ىشلا بسجلاندارملاو نيستأاىن اذك همكو هرج
 ىبتنا نيكلا عطقرك ذر ماو هتنماو ه.سج عطق لب :لاط 2 ىذلاو هلك اسشلل عطقلابريعو هتلازا بحل
 لاقي ناب ىوف نمةانمملاانلاو نونلا فو ةدحوملاءالا نوكسو مالللارسك. اذ كه معلب هتئمل طمضو
 هنبرياغملاورهاظف ةيادغلا نع لمقن ىوج ا ءاكح ىذعلا لصأ نم صيمقلا نا نم حراسشلاهركذأم
 ىوحا لاقماللارسلب (ةفافلوهلوق) طقف ةءظفلةرباغملانارهظ ىذلاو بكتملا نمهنا لامن 5
 ىلانرقلا نمىأ(رازالا لم هلوق ) ىدذج .ربيلا ىنامكح ءاررلا هو الوأ ضرالا ىلع طسنت ىلا ىف

 ب هلوقل (ةفافلو رازاةيافكو هلوق) مدقلاىلابكتملانمرازالار اتحمل مسن ضعد ىنو رعمل!ىفلاق مدَق
 ليو تعنوإ ٠ ئثهءلعدربالا هو ىجلب زنون ىفءونفكوردسو ءاع هولسغا هتبادهتسقو ىزلامرحما ىف مالسلاهمل

 3 ف كلب لا 0 ١ رحخأ ن فكن افرظت همفو ىوجلا لاقاذ خو ىباسلا رمملا ثيدحت هلوقب كلذ للع ثيحربخلا نام فالك

 أو 26 تدوم, ا دّو مدقلا ىلا سأرلا نم ةفافللاورازالا نم لكنوكه ضريتعب هيافكلا نفك ن ال هيافكن فكس دل ق أ
 1 لن ران رازان يب ةغلاخا نم قس ام ىلع ندر يظنتلا نمدرك ذامىأ اذهو ىببتناوقحلا نم مرهم ازا نأ ما
 50 هية قدصقولاو هركذام دربالف ةغلاذغا هذه لل ددورو مدع نم لكلا نع قَدِمَ ىلعامأو تلا
 تعمم ب 324 0-0 ةفاقلو صمش ىلفو (ةفاقلورازا هلوق) يبا طاسموا هتصقو ثيدحلا هنمواهرسكو 8

 نوبت 3 م يا ىلعودقعو هلود ىلعو فلو هلوق ىلع تملا عسس ضعب ىف مّدقم (حلاةرورضو هلوق) رهن عصأ لوا

 فاير, العري تن. | ايلعواهتمطقاسوه سن قو ريك انحرشاهلعووخؤموه نقلل حسن ضعب ىفو نيكسمو ىزارلا رشق
 في "كارز تانالا ".٠ || فف:أرملاو لجرللةرورضلان ف ناىواتفلا ضعب نم موهفملاو ىدنجربلا لاق ىنيعلاو لي زلاعإ
 دوب, *»» || قوأ نفءادرورازاق نفك ناف قهارب ىذلاامأ ةغلاملاك ةةهارملاو لج رلاكقهارملا الغادر

 9 3 . 0 هأرلل ىأ نب وف ىلعراصتقالا : و 5 عئادبلا فاذكيب وثىف ةريغصلانيفكتي سب الوزاحدحإ دا
 نع[ نسأل ءأرملاك ل ك_ تملا ىثذخم او اولاق حاستفملا نعىو.جةرورضللالادحاو بوث ىلع لعرالا ذكوهلوق 3

 +:ير [هنامجر | دحاو بن ق نفك ة زجناىوراك (دجونام هوق) رهئاطايتح ارفعزم اور قصعملاورب رح بنشلآلا
 00 تعضواذاو هالسرود.تهسأر ىلع تعضواذا تناكفةرختالا هب نفك, وش هل دسجو ريع نب بعضو
 ىلع ليلداذهورنذالا مى هسلجر ىلع لعحو هسأر ىطغب نا مالسلا هملعرمأف هسأر يوت هملجر ىلع

 برغملان عاش ضب ودوس طوطخ هيقءاسكورغلاو ىلز ىتفاشلل فالح نك الاهدحو ةروعلار تسل
 عضاوم ةثالث ىف نفكلا ىف مالك ل اور موتاكح مأ اهمادو ادىنأ فو بن زاها م نفابف فلعل ىاب زباوثاةسجهشنا ناسغ اولا ىطعأ مالسلا هلع هنا ةمطعمأ ثددحت (ما ةنساينفكو 9 ظ
 ١ ٍ مام ةنسلاردق ىلا ثرالاو ةمصولاو ندلا ىلع مّدقد لام هل ناكن اف نفكلا هملع نمو هتفضصوهرأ مْ

 . ىلعاهنفك ن وكي ثدح ةجوزلاالا ىناحلا دمعلاو ضمقلا لمق عملا نهرلاكربغلا ق- هلامنمعب قلعت |
 ناك امرايتعاب نفكلا ىلع فالخلارصقو رحبلا ىفاكىوتفلا ه.لعوريقفوهو ة.نغتناكناواغلطما 4

 شل نء ىو هب قط مزيهجتلا نا لوقنو أ ف الخلا هذ عقب لف ةسح لعفي ناكربهحتلا نما دعامأل
 اراصولا باصأو ءامرغلا نود ةنرولا ىلعف هلام مسق ناف ل املا عج نماينا نفكىرطوهو شدنولو ساق
 ددععت ناو هةقفن همزات نه ىلعف لامهل نكت ل نافدحاو بوث ىف نفك نفك ٠ ذمخأو عسفتام و شئنواوأأ
 امظتنموأ ارومم لاما تيب نكمل نافلاملا تبب ىلعف هتتفن هملع بحت نه هل كيل ناو مهئارضرف ذأ

 ناسانلا لع سل هيف ىلصب ايون دحملاذاىحلا فالخت سانلاولأ او رد لن افه شرف كت نيلسملا لف

 قّدمتللّرر ئث لضف نافزحاعتسملاو هسفنباؤسلا ىلعردقي حنان ارسهلا ىناكقرغلاو ايون هلاولأس |
 ةيافكلاالةرورضلا نفك َلاوسالا مهبل بحيالهناءرهاظو ىتحمدب قّدصتالاو هلشمدر نفك الاو غنا ْ

| 

| 

١ 
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 (نمعملا تف نملوالا* حلا م

 ظ لوق اذه ضراعب الو مبتافك ان سحينورخ اب و مهندب اسعف نوروازتن مهناف قوملا نافك او:حثءدحم

 || نرقلا نم ةفافللا نا لاكشاال لاكلا لاق حراشلا هركذسام ةفافللااذكو (مدقلاىلانرقلا
 كلذف مالسلاوةالصلا لعل اقدقوهنسلا نم ىحنارازا تمملارازاةفلام هجو لءأالاناو مدقلاىملا

 لقحيهناهيفو ىبتناوقحمانمدرازانا مولعمو.وادرو هرازا همارحا ايرث امهو هببوث ندونفك مرح ا
 تشالف كل ذك اكاذاوةرورض نفك ك لذي هنمفكت نوكمف هن ادرو همارحارازارمغكلع ل مرحما كلذ نا

 نال لاك شالا ىفاعفن ىدحالروك د ملا لاح الا نمهركذاملوقأو ىوج تملا رازاكىحنارازا نا هب
 نوكمنا تش ناك ةفااخلا لملددرب) ثم لن لو لما دن ما دال تدملاو ىلا نيمرازالا قةفلاسخلا
 مالسلاهيلعةنعدر وامعماصوصخ ةفلال| ليلددورو مدع دنع لصالا وهذا ىحنارازاكتمملارازا

 || نرقلاوهوقح هتشاناسغقاوالا ىطعأ مالسلا هملعهنارل | ىناكوهوامبنس هبوستلا ف صنوه اس#
 تاعباونأ ةثالثىماللاهيلع نفك ةشئاع لوقل (هيفىفاشللافال-تهلوت) رعشلا ىنعع انه

 امالسلا هيلع ىنلا أس هنا لواسن هللا دع نعىورامانلو صيخالو ةماعابيف سدل ةيلوعت ضب
 ا هصقرف نفك ل سو هيلع هللا ىلص هن الفغم نب هّفاد_.عنعوءاسطءاقدارأ هين فكل هصرق ةيطعب نا

 دلو هنف تامىذلا هصبق باونأ ةئالثىف سوه لع هللا لص نفك هنعهتلاىضر ساسعناالاقو
 |[ ةءامعلا ضعب لعف ءاورامو مالسلا همل ءىنلال_هف هنالىلوأ اني و راع ل مل او نايوثةلس لاو ةينارحنأ]

 ظ || لاحرا لع ف شكا لاحناو لفغمن هلاددعو سانعنب|ثيدسنمانيوراع ضراعم هاو رامناعم

 || نعلابةب رق نيسلا تغب لوصموراتتملا نعانش نعل اردلب نارحو ىليز ندع ءاسنلا نود مهروض#ل
 ||| هيلع هيوت ىوسءانأ هنق نفكي امدح هنال اّحال لول سني هللادبعةياو ر كرت ال دّسالا قلو لاو
 |١ نانوصوأ (عورف) هيف مالكلا سلو ةرورضلا نفكح لق نم نوكيفرهاظلاوهو مالسلا
 ||| هتلصو تزاحهتسوا باونأ ةسخىف نفك نان ىصوأ « ةنسلا فالخخ هنال هطرمث عاربإ نيبوث ف نك
 ' | ناب ىصو أ« ةنسلا فالح هزال هطرمش ىعارال دح أو ريق ىف نالف عم ريقي ناب ىدوأ «هطرعش ىعاربو

 أرظناو ىوحلا لاق ثىتسودنزلا ةضورنعىوج هطرمش ىعاريد_هاز نالف ب رقباذك هريقم ف ريقب
 أاعنمب وف ىفنفك ناد ىصوأ اذااممد هطرشةاعارم مدعدمقب ناش لوقأو ىهتنادس.ى ريقلا له

 نود هوهوة:سلا نفك هلع ناكول هنا اذهةمضقو رهلا ف لاق سكعلا ف ىلوأ ةنسلا نفكوةنرولا |[
 ءايحلاةلاحف سلفأ اذااماراتعا عاسال هناداورصدقو نيدالارتم دسحاو عاما هاوسدل لامالو
 نيب فرفي ناب تاق ىهتنا باول ادعسالو مهفلا ىفىلاقوشهنم عزفيال هناف اهسالوه باونأ ةثالث هلو
 قرغلا|اذهركذ ىوجلاترأر تملا كاذكحالو هجامتحال حلا نم ذدخالا مدعن اب ىحلاو تيملا
 ا مدقتلا قحهل نملاش احا هبف نال ةلطاي صولا ناراتخلاف نالف هماع ىلصن نان ىصوأ (ةمقت) هليعت

 6 نان ههباو-رصام لدي ليلق ةئرولاوا اريثكا لاملاناكاذاأ|



 (يك المالع) ١
 ءاضعالا.نبيدوهس ناكمنال (ملاهغناو هتبمج هو هلوق) متفلا نع ةيلالمنرمش ءاذعل اةّماع هدهقتساوأ

 هرعش رح الو هلوقإ) ىنبع هتحتار نمب .رمثناديدلا ناروفاكلا صيصخش ىف لق ةماركلاةدابزيص يقف ظ

 الف رعشلا عطقو طاشتمالاواسمتومدعب نييزتلاامالاق ثيح ةسيع رحتاسملاةننقلا رهاظو (هتبحتو
 اهسأرنودكي ةأرعاتأر نيس ةشئاعت ركن أو اهنع ىنغتسادقو نب زلل ءاشالا هذهنال رهن زو ١

 انام ناك اير عطق زوحالر عدلا عرب تزوحالاكو متيم نوصنت م العتلاقف طشع

 ةءازقماكتو ارمماهب سالو ةعدالا | دكوار هج لسغلاتقو نآرقلاأر قب الواعاجج |نتخالاذكوو مخ د

 هلوق نكل حراشلام الك ق أ سو حاتفملانع ىوج تعصلا سحتملاورك ذلااذكوةزانجا مامانآرقأا
 (ةقث) ىهتنا ىتفبهنو بوقعد لوق قف نتذالو لاق ثدحا شط هندجوا فلاسةءاعاج انتنالوأ
 ناَةكئاعتدازأف هتصانتددماذالج رلا توصن نم ذوخأم وهةدسعوأ لاق نوكست زون نولل
 ةمعشلاةراعتسالاهملعتننو هنعاربفتت ةصاتلا.طخخالاب ثري-عو سأرلا عيرستىلا جاتحال هل 0

 |هتددمو هتصانت ذأ اوصن لجرلا توصن هصنامبرخملا نع ىةنو قفلا نءانضمش هل ةناملا لعفل ُق

 كلذهلا باتصال هناو تملا سأر عيرمت تهركاهناكىتيمنوصنت م العاب هللا ىضر ةشناعلوقو
 فاطع نم (هتيكوهلوق) ىسرتناأطخ سورعلا ةصنمنم هقاقّتشاو ةمصانلا فعالا د] زنع هتاعْل

 ريدقتلاو فاضم فذح ىلع مالاكلا نان م يجلب زلادرك ذام ىلا ةجاحالو راركن الف ماعلا ىلع صاسخل
 ّن وعض اك 5ك اتوعاوعمددا مالسلاو ةالصلا هملعدل اول (يجفاشلل انالحن هلوق) هتمحنو هسأر رعش حرمشلا / أ

 نء تاس نيح ةشناع نعءد :روأمددي قواه عىنغتسادف و هنيزلل لعفد اذهنانم قسامانلو ْس رعل

 هنا لصاحمن او ارسكتم نوكن ناالا( رفظ صقن الو هلوق) زيهتلا ىلع لوم ثيدحماو تمملارعش عي 6,

 قهناسغ الو هتدتاكمالو هن رب دمالو هدلو مأالو هنأر عالج رلا لسغ ال (عو «رذإ هني زالوهامدن ةءال

 ةنامتناكولىت> لسغلادنعهحوزلا ءاقب طرشب هممذولو كلذاهلفةجوزلاالا مامإلا نءوروه

 تماقأولو تيسأ م هتومدعب تدتراولاذكو هاسغتمل ةيرهصوأ عاضروأةدربةمرعوأ ةّدعلا ف ىف

 ن1

 نمةدحاو همعتءاسنلاالالاحرال دجون 1 ناو لئاحملا جاتحالف ةمأ نوكتن االا| همهبف ةقوتو دي ىلع ىنجالا فا دحأ اسهل نكي ناواهتم مرحم مروذاهمعن لل احرالا تسلل نكرملاذاو نينمةدسحاو
 فارطادجوولواض |معب هنا قهارملا لكشملا نا ىف رهاطلاو هل سغتف هحوز هل نوك.ناالا همر : ا
 سأرلاهعمو فصنلاوأ ف صالا نمرثك ا دجو»ناالا ندي لب هبلع لصن ملول سغب 1ندب ضءب وأ تم
 قيشولو هلع ىلصدو لس هنارحملاو ىوجلا رمش ىذلاو لسغلا نامل ض رتل رهن هلع لصق
 رفاكوأ وهل سمأ تبملا لاحر دي لاذاو ىددفأ حوت هيلع ىلصن الوربن لسضال نيةشلادحادجوفنمتضلأ
 ةلالدن إل هلع ىلص ولسغ هنا جيجلاو ناني اور همقف نك« ناو لس نيلتسملا هس هيلع ناكنأل

 ناتحلاو اضخم ةعبرأن يلسملا ةمالع عئادملا ىو انرباقم ىف ندي الو هملع ىلس الو لسغب ال هنا مككلاو | ناياور همقف نكمل ناف ةمالسعلا ىلا رطت برحن اراد فولو اكسسم هنوكب نظلا ةملغ ل صحت ابيناكا
 صخمالهسلذارظن تامالعلانمداو ها سل نوك ق لوقأو ىو ىلاقرهنةنإعلا قلحوداودلا سلو
 ىلصنو مهلك نول غب نو مري كحال اورافكل اهزياسملا قوم طاتخااذاو ةمالع نوك تحيل

 موملع ىلصن لهواواسغاووتسا ناو لكلا كري رثك أ رافكلا ناكن او ءاعدلاب نيلسملا ىوئبو» 5

 ىناودنملا لاقو نيالا رباقم ىف نو:فدي ل. قف ه.فزعاشملا فلتاو نفدلا ف ةياورالوال لبقو نلف[
 اولاق سم نم ىلسح تناك اذاةمٌّمدلا قاوفاتخا اذكو ىوج طوحأ اذ_هوّدد> ىلع رق ملي
 ىأ (حاةنسهتنكوهلوق) رداهرهظلدلولاهجو نالآيل.ةلاىلااهرهلظ لعجوةدح ىلعارتفدطوحالا]|
 هلوا.جاووأ اضرف هلصأ ىّئثلا ن وكن ازاوحيافكض رف نيفكتلا لصافالاو ةسلا ثنح نم هنفكوأأا

 ا
| 

 منايسالب تامو قلاط نكادجا ةناسدل لاقوامبنم ىلو الاردن لو لوعخدلاو حاكتل| ىلع ندب ن هيا



 ظ (نيدملا خف نملوالاءز ك1 مع

 أ انك هند, ةساحنال دحر هاط ةنال ل كش مست 21 لمس ا هزاوج مدعنأ لعاو جارنا فالخت ناك

 1 ملا لجولاولاقا ذو كسقس هنالةعنامةسا هند, ناكح نازاو امدعب لوقلل هحوال

 || هطاقساللسغلل ةينلا طرتشن «(هقت)ع ْل فل اريغ قالخ هرالص تزاح ةعئام سادت هب ك سمس
 أدم منريغن م هلهأ ها ةمئاسخلا ىفامو لكل |نع ملال منرع تملا: :راهط ل صتملال فاكملان ءبوجولا
 | ينو ىلالبزا همهوت اك لاكبلا »رك ذامفلانعال ةناخما قافرلا قاكمتراسهطل ىأز وح لسغلا
 أ | تلآىلاسأنلا برق .رقأ ل ساغلا ن وكنا ىلوالاواضئ حوا انج نوكمن اهركءوارهاط لساغلا نوكمنا
 ا ا أارالساخلاىغتبا ناو اناحم تملا لسغن وانا لضفالاو عرولاو ةنامالا لهأف لسغلا نسل ناف
 ا أةرحأو هدفاوفلتخاف نفكلا|ةطامخ امانخمار امن ساامأوال الاوةرحالاذحأ ز وح هريسغ كانه ناكن اذ
 أ اهزيهضؤدأر 11 كلون هربرت |قلاقةيريهظلارمصتخم لالا س أر نمنافدلاو نيلماحما
 عقنتسااذا ثلاثلاو ىفانثلاو لّدالا املا متيملاةلاس2(ليكت :) هاجوزلا ىلعهنال راتخلاوه »سلو
 هءلع شرش : ناخ لسنا جالعف ءادايةلساغلا نو ناسأ ناو سجتمنالهسيئامش ناساف عضوه ىف

 0 ىوع هاعزرفلا ناكما مدعو ىولملا موممل هسخنال نع عانتمال ا هنكعالو هنماديد الام

 مح امهئاضعال سرل هنالءا- ةلاولاح رلاامهلسخ ةوهشلا داخل .ملاذاةريغصلاو ريغصلا تاسعقاولا
 ىوةيناخا نءانخشىنجالا امهلسغت نا هركافسو فأن ءو ملكش نأ لق لاةلصالا فود :روعلا
 ةيضامةعب رمش تملا ل سغو هةجوز ديور بوزللزوح منا حالا رسعلا فو تبملا ل بقت سأبالىتتجلا
 هذهدلولاولاقو و مالسلا مرملعةكئالملب لب ريج زن صضقأل مالسلا هسلعمدآناىورامل

 افاكم ل اغلا نكح.1ناو لسغا|سفن :بحاولا نادمفتساو ىفاكلان ِء ةيلالبزرمثك ايوة
 نونيالهنا ف دون ىأ نع رطل هراصأو | تنملاىلعءاملا ىرحاذاو هلسغ مدآ اندسدالوأ دعت لاذو
 نانيتزمدهسدنعو فسو ىأدنعانالث لسغب قيرغلاف لسغن سلكلذو لسغلابان نانا لسا لع
 أ ليلعتلااذهو بجاولاردلابهف ركذمذه تاك متفلا لاق ةدحاوةّرم هذعو يارخال دنع لسغلا ىون

 1 هلوق) ىهتن اوريدةق منع نوجولا طقس 1 ناو ص هلسغةداعا نود هيلعاوأضول مهتادقب ربنلا أك

 أ || هلسغهلوقو ىوج لوهسمللءاننلاب( هل غد لو هلوقلج رخغاى قيامليسل (اقف راسم همر مسعو

 أ هنالةوضوداعبالاذكو م 2 ريغ ىلاو خف لوسغملاىل افيضأن ا ل .ةواض ,|مهفلاب و ليف نيغلا م 2

 ا اثدح ناكن ا هنااينلو ةاحماةلا ديار. تا.* ءوضو داعب :ىفاشلا لاقو رهن ةرم ل-ه>دوو 2

 | لعاو يلب زتوملا ءاقر عم هتداعالىنعمالفعامتالا قوفزيمقلا ىتذب هنوكل ىنعملا اذه ىف هقوف توما
 ظ | 0/ اذااضبإ هلسغداعب الهناو ءوضوداع الو طف لسغ سن هذه حيرت اذا هنا ن م قب مسام ساق نأ

 |١ فحىت>بوش هؤامل_ود ١ ىأ(نوك هلوق)هداز ىزع لوهعملل ءانلاب ( ءاملافشنو هلوق) هرأ
 ااضواذا اف شن , ةقرن مالسلاوةالصلا هملع ىنلل ناك ه نمو برعض باين مقر *ةهلخأع ءاملافشت نم

 | افشن هفشش : ءاملاضوحلافشنوريبكلابقرعلا بوثلا ف شن لاق ث ثدح حاملا امهفل اضوةراجن

 أك رعدح نمنلا ر.كف برعث عع ناكح نا فشن ناو فلام هناي رهظ مم ىسرتن | همرمش

 ىدعتيالو ىدعتب ف شن نأ ع او ةياسوتلا فاك ب رض دح ن ماههتفف لين قعع ناكناو حاملا ف

 ريغب.طاارئاس سأب : الو ىوج ةلمهملا اما طونخلا 24 طونحا لجو هلوق) حاملا ق اك

 دنع نفكملا فن ارفعزلا لع نم ليجمع اذهب وىمعءاسنلا نود 0

 ىنيع كالذي رثالادورول (هتيتو هسأر ىلع هلوق)ةحئارلا ةددط ىا (ةيطءاشأ نمهلوق) رحت مما سأر

 هنباب كلذ لعف مالسلاو ةالهلا هلع هنال ريقلا ف طونحما عضوباذكو رهن بوداتم لعحت ااًدهو

 هنا ةفينح أن عو ةرهاظلا تاناورلا ف نظقلالامعت هن لسغلا ىفسلو ةضورلا ن ء ىوج مهاربا

 أهي ريهظلا لاق اًض ؛ اريد ف موضعي لاقواضا اهمخاعد قمرضع لاقو هذ هدو هن ور معتق نطقلا لعل

 ظ | تميس
 ا ربل



 ا
5 
 يع جيس يل 101 ١

 دسلان اهربغ مالك ىىذلاو قرولا فز احيرمشلا ىف ةقستح هنأ اذهن نم موغبهقودارلاو(قبشا رش |
 د11 اف عصرها تاسرلادأ أوىوجر رهف سفنر شل | ىلع قط : وى.تلارعت قروأ

8 

 (هلوذ) ازاحمى أ هسفنرمشلا لع قلطت وهلوقنمدا [رملا نوكمن االا هلرتثملا ل بق نموهف امهمف قم حا

 لونا :شالاوهو ىننعلا لاق حامعلا نع ةيال نت ضاونوكسل اا فزوعواخا مش (ضرو ١
 | ةرهومما ىفامهفلاخ ونانسشةلا لفق لم ضوح لاق ثمح حا ملا ىق هقلاا اًذكو نطل |لهاعمدبقتإ
 ريسلاورهاظوعاب ئيتلادحلا تسلم قرار ادا 22

 - ضرس فو تاز لس اع اس سر هااكن ال ةحاباللالو عن

 واخلاعنملابن أرك ذرخ [عضوم ىفو حارقلافادجو:م ناو ىأ 0 :
 (ىمطخمارهتمو هسأر لسغو هلوق) رهنءأرلا ف 0 ىبتن اعجاز وب 1

 هل لمعت : هنال نواصلاف نكح !ناو مولا جا اردكس| ىف غلم .أ هنالرجن حاجالاب غلا لبق هوضولا دقن

 ىلع ضايع ىضاقلارصتقاو حاسصم تفل ان 0 اءاغارسكو فو رعم لس غغءاءادّدشم ىمطخملاو از

 هلوقإل نوناصلا لبع لمس هَتارلا بط قارعلابتدن ىمطخارهغلاةرامع (حلا ىمطخلاو هلوق) ره
 سأرلا فالذي اسفر عش دو جو بلاغلا نال هتيحو لقب ملامغاو ىاب لا فاذك (هس هسأر ىلعرعش هل ناك اذا ال

 نال (هراس ىلع معحاو هلوق) رعلاىف هلفغأدنقلااذهوربنلا ف لاقلمغال درحأو أ درمأ ناكولت

 ردسلاوءاملاب مث حارقلاءامابالوأأدس هنا هدازر هاوخرك ذو كلذي لصحت وهو نمايملايةءادنلا نسل
 1 ناىلاريش . لارا ةيقكوءلوق) ىاز دوعسمن ا نعئورموهو روخاكلا نم خئشوءاملاب

1 

 ا
 أ

 بدترتلا ل ىلا سايل شضو هوقو ا ةانالطسوتو الاساس 1

 كلذن حرص و هاعاضنأ ةيلالبن :مثلاقراشأ اذهىلاو 28 هراش : ىلع عمت هنأو هلوقب هسلاراشأ ىذا

 لوك انه ةرازكل ىتتانرالا ١ كان 1 الا درعلا لش اذههب لعشيو 1

 فذصملا لوق نعل لسغل اهم ةدكو لوك ارك تراشلا لعتاك مطخملاب هتدحتو هسأر لسعو 2 .:

 سلو بتترتلااذهأدرمةمعألاو سأر لا لسغ نا مهوب «ءلعهعدق:نالىلوأ ناكل 4 هسأر فو

 (تختلا ىلب امها هلوق) ناب دي زما ذل أ سوهراس ىلع ع ماو هلوقوه سنرتلا أ دبهذا كلذ ظ
 لصتملا ينجلاال نجلا نم تحتلا ىلب امىلا ىلسغب : هز |مهوو هنال ةلمهملاءال هب لصتملا بنجلا 0

 فرطظت تنال ةءانصلا ث يح نمرطن ىناسلا فو رهن نيهجولا ى :جلاز ازوجو جا ارعملاف اذك تن !
 نيتلسغالا فدصالاركذيل(حلا سلجم هلوق) ىوج هنلعماللإو لالا لويز وصالق ةفاضالا ل ظ
 هقش ىلع هعمت' هداعقا دعب هملا* ااو كل ذكهننع ىلع مث هلوقب ةناشلاوةراسس ١ ىلع عت او هلوقب لوأل ١

 لءقاموان الث حاعم | لك د ءهملع ءاملاسص : نا نس: ونونسم تالسغلا ثدلُد :نال هلسغو 7 ١

 لسعو ىهطخارهتيحبو هسأر لسغوهدعد لاق هنال د.ءق ىلخمءام هماعابصو هلوق ىف ه هنلاثلاز 1 /

 رهن ل غلاوكاسملاةيقيكر رك ذخهملعبصو هلوق ىف لجأ د ق لد عاججالاب لسغلا لبق ءوضولادعب سأرلا
 ىنعمزاوج ا ىلع لمحت نااما رم بجاولاذ ازاح صقنو أ ثالثلا ىلعداز اذا هنا نمدحرشو ريوذتلا ىقامو

 ةلاح فاك انارسا نوكح نا ىن.ذبالاو ةجاحم ناكمنا ثالسنلا ىلعداززاملمحي وأ لحال ةعأ
 ىأدنعايناث هباعاواصوهواسغدو دجو مثهلعاواصو هر غب ءاممدعل تيم او هك (عورف) :

1 

 وهز ىلص« عف عمصالا فال وضعلا لسغب لسغ لوضع ىتب وهونفكولوةالصلاداعتال هنو |

 باعثوازان مو ةرهدلو و همديدمهشو ث دم لسم#< وزحبملاورحوأ اءنجوأ اطقسوأ لسغب لسغرلاتم لماع
 ىقاذهو لسغامدعب ناكولاعزارتحالا تبملا قف لسغلا مده, دسقتتلاو ىتفملاةنمال ل .ةوزاح حوا وذمإ

 دودشم ناكولام لع فورحلا ف قلطأ اذكولسغلادع ولو اقلط هزودتال هلماحةالصف رفاكتلاامأ لسا ١
 ناو هننعةساحنب لوقلا ىلع وه لوقنوأ مفلادو دس مربغ ىلع لمح ن أ نكمومانمذقام فالعومومفلأ
 ل ب بببببتآآ يت تت ل ل ا 1



 اغلاهلوق) لجرلل لج رلاكة أر أرملا || ب. نحو كب .

 1 ] (نمعملا خف نم لوال !ءزج ا 251 ]' ١

 الظن ناك امل ةناالا«وضولا ءاضغأ قعازوصتم نوكم نا تدنن ناكوث ذس> هناو توما لق لقعلا
 ل رفاسلا لقو ساقلبانتخأ جرحا نديلا عبج لسغ ىدؤنالف مول كفرركتألةرانجل
 ]| ساتحا ة سال الع مدا ىتلا تاناومحلارئاس ىلعاسامق توملاب سده ىلئاس مد هل مد الا نال ةساحفلا
 || ليقوالوط عضون ليقف هعضو ةفيك قافالتخاروخلا ف ىكح (ريرس ىعهلوق) ةياهتقو رعلا ف مدلا
 || لقنو ىراهحارقلا نعىوج همضةياورال هنا فال ل[ ثنمو ىهتنارمست فدك عضوب هنا مصالاو اضرع

 ||| موضعروءاعان ةالصلادارأ اذاضرملا ةلاح اك الوط عضول ارح انذض اشم ضعي نأ ىدلذج ربل نع أ] كدي,
 ١ لوالارسك ةرلا حامصملا لاقدر لا ىفةغل(رجتاهلوق) ى.-مناربقلا ىف عضو اك اضرع عضولار انتا ا 3

 هلوق) ىهتناةرملا فاضرأ ةغل ىهوهريغودوعنمهيرختشبامءاملافذح راو ةنخدملاو ةرثبملا ىه أ يسر شحم ينكر
 ظ ىلار يشب رمجربرس ىلءهلوقو سجن ىلعداربال ىيلي زل قول اكلاو قاكل قاذك (اعسوااسجتو ااثالث أ(. كر 0و ى

 || ةبركلا ةحئارللءافخ اهل غةدارادتعاذه لعفب ةياغلا ىفلاقو هلع شدملاعضو لقرمحبريرسا|ناأ] زي,
 ازالاّدشب هتبكرلا هترسنيبامرتسو ىحلاةروعك مارساهيلارظنل او بجاواهرتسنال(هنروعرتسو هلوق) |. "هير قد

 )| حراشلا قيأواف ىليز تيمالو حذف ىلارطتتال ىلعل مالسلا هيلعهلوقلو احنا ةلاك ممعل اوه هلع 0 كن
 ةروعنالةأرملاو ل<رلانمب قرفالو ىلوا ناكل ا هريغو هظراغلل الو انتم هقالط | ىل_عف:_صملا مالك 0 4 1 2

 0 ا

 |درتساذا ئاهريغو ةءادهلا فهر واريست (ةياورلارهاظ ىف ةظنل
 نع مدع (ةيكرل ا ىلا ةرسلا نمرتس رداونلا قوهلوق) ره اوسم نعاصاحتاهلسغو ةقرخه دم ىلع فل

 مهنكعل هيام نم (درحو هلوق) ليقب متل ىكح ثيح ىنيعلا حرش ىفامهفلاخيو هديععت مزسهنا ليزا

 | هبلاعرسف ىمحت باشا نالت اماكدرحاول قل ةيصوصخت هصق ىفمالسلاه_لعوليسغتو فظنتلا 08
 || أضوالال_هلا ل قع. ال ىذلا ىصلاو هيغسروىلا هيدي لسغبال ههجوبأ د.نف (ئذووهلو3) رع ربغتلا فر

 1 هناومههرأ لواضد اًاضونالان ونحم غلب نمن | ىغتقب اذهو لاق ىلص ثدحت نال: هنانرهنلاق هالعو ىارز
 [|(قاثنتساو ةضعضمالب هلوق) ى وحلا ِهّرقأو ىبهتن اذ شنمح ءالصلاب رؤي ىذلاهنالاعس غلب نمالا ا ضونال

 | || ىلث بتكلا ةماعل فلان بي رغقشنتس و ضعذع بنملا نان م ىلاذلخت | ءرك ذاع. ىجلب زاشجولو
 | || نيحاصلا تهذم ىلع هحتب بتكلا ةماع امو مامالا بهذ م ىلع هعتب ىلاذلخما هركذاملوقأو ه-رمش ىف
 طقس ةءانحلاد بج وامن الالامهدنءو مامالا ه-:عل غب اهنج لتق نا هنادمجشل ىف قا سام ل ادد
 ١ ًاالعفءاسفنو اضن حوا انج ناكولو هلوق نمردلاى امو ةعفارال ةعنام تفرعةداومثل ان اماماللوت وما

 | | ةيااليثرثلا تعحاردةورهاظرط' هيف ىمدقملاح رش نمار وسم لاتفلادادما ىف :راهطللا عمت اقاغتا

 اذاالا قا منت او ةضمضمال, فنصملا ل وق دعب هلوق ىلءارصتةم قافتالا ركن نعاملاخ همالك تنأرف
 | ||| ىلانلخاواضبأ قافتالاظفل همفدجأ لف حاتفلادادما تعجار مث ىهتن اىسدقملا نعل قن اذك انج ناك
 اما ىتنل لسغلا نا[ كف هامل ام ةافولا هلا ار ابتعا (ىجفاشلل فالح هلوق ) ىر ودقلارصتخم رشدل

 | || ناكرتن نعال هفنأو تملا مف نمعاملابارخان | قرافلاوهوانلو تملا كف قانتسالاو ةضمخملامالا

 هيرذخمو هيتفشو هتافو هنانسأ اب مسع فرت هعمصأ ىلع ل ساغل افلي ناءادعلا ضعب نسحتساو برعلل

 ' الأ دنعف هئاحتا ىفاوفاّخاو ةيلالبنرمش هملج ر ل-غرتؤ»الو راتخناىفهسأر مسج ومونلاسانلا لعدماعو

 دق رفا, نكلو ماحةر وعلا سمنال هتر وع سالو هزانح لاح ىحضتس ناكام هم هنن ةغنح ىنأ

 هاخرتسالادادزباسحنالابف تاازدق ةكسملا نال فب ال فسودوبأ لاقو عضوملار هاد ىح لسغمف هدي ىلع
 || ذنالف ةساعنلا نءواذمالءامختسالا عضومن | ةف.نح ىنالو هنلاءاحملا ل وصوب ىقتكمف ىرخأ ةساحن برذكف

 ١ نم هنأ نمرهغلا فام ىلار اشف ىلغأددق ىنعد ئنيعلا لات( ىلغم هل ود ) تل. زها اةلاحارابتعااهتلازا نم
 نا ىلع همالك ل دو ىدعتملا نم ىتدب امنا لوعفملا ساو ىو لاق مزال هنالن املغلاو ىلغلا نمالءالغالا
 اوهوهلود) ىمتنااهخموا اولحءاملانوكم ناىلوالا لفرأ موال مأ حسو هيلع ناك ءاوساةلطم لضفأ راخنا

 رم



 م (نيكسمالنم ىلع)

 لاا بص ىتح هللادمهلي لب هنقلنال مهضعب لاقو لسو هملعهللا ىلصدهت ىدن لق هل لوق م كين[

 قائما نع نولس لافطالان اس ابعنءا نعئاعتتلا ىو و ىبتنادهملا قمالسلاوةالصلا هباعىسعأ

 لاو سلاةيزاازيلا قو ةصاخةمالا هذهل لسقو نيمّدقملاهماع دنع ةمال ادله صتخاللاؤسلاو لالا

 ورخ :(ناكم ىلا هلقنل امانأ تونات ف لع> ناف هنتط لاو اًوسلاف عبس هلكأ 22 تادف رقتساهف

 جيشا لس ال ن نيود امر .لفنلاتالس اجالاعوجج نايا ندي لام لمس ال

 00 ملال افطأ ىف اّخاو نينمؤملا لافطأ الو نولثس ال ءايدمالا نا عصالاو نةلسالنأ|
 ارب ّءايحلا تمادامىنمحا مهلا لقيلف ديالو ناكن انكلذ نعىبنلل هدر ازنرضل توملا ىنتمركورانلاوأ
 تلعتدازا ترد ضد ركن مءاعدلا بلط نحس 8 حجارسلا نعر#ن ىلاريمخ ةافولا تناك اذا ىنفوتول

 هناعاكهتبوت لقتال ل مقف سن املا ةيون ىف فاس اوذاككالملاءاعدك مه ءاعدن اف كلوعدي ناهرخ ضررملا ىلعأ ]|
 توملاب 4 قلما ذهفراكرالا نعهءلقو لاعفالا نع ه.حراوج تزخعو موقلحماهحو رتغلبذإ :

 نولم نيذلل ةرودلا تسدلو ىلاعت لاقتلانامذهىناذكف توملادع'نامالاالو ةيوتلا ليقنالاكمف
 ا و 0 مهو نونوع نذل الون الا تدتىفا لاق توملا مهدحأرذحاذا ىعتأنل
 راؤوضح تقوى أتقولا 1 ليقافامهتعةيوتلا ءافتنا قرفكللا ىلعتام نمو راضت>الاةلاحف

 ةلاهصءوسلا نول نذل هللا ىلعةدوتلا امنا ىلاعت هلوق فسرقلان مدارملاوهو لوبقلا تقووهتوملأأ
 لقو يلا قهوة مةنكلاملاو ةمفتحلاو ةيعفاشأا نمروهجاهيلعو برق نه نووي 3

 ىلقهلوقب و تأسلان عوقعل ومهدامعن نعةيوتلا ليقي ىذلاوهو ىلاعت 2 هناعاال هتبون لمعت |

 مآ نع بجو اعمج توذلارفغ : هللا نا هللا ةجر نماوطنقتال مهسغنأ ىلعاوذرسأ نيذلا ىدابعانأ]|

 هر ةرغكلا نع ديوتلا لعشر ةيوتلال ج ناكماللو.قلامدعىف ة.عطقربغا مار اهريغو* ءانلا |||

 لودتردلا فاك رتفو كاهل حشا ةكرفكلاوه لل الج ءوسلا نول ىلعت هيت |

 1 عضوبو هْواضعأ 1 ها 0 ا لوسأ ءاقيلاوءاقملا لاحهلاهدأ]

 ىورع هنالاقو:ديدحلا عضو ىلعةياغلا قرصتق اوديدحت الدية آرملا ىو ارك ذو ردزف فن الئلديدحوأأ||

 ىهللار يملا ىذلاو ىوج نانسالاه اعىذلا مظءلاوهو مزللا من: ى من نا لاو ىعشلا نع

 و ثراوتلا ىر- كل ذب(هانبع ضو هلوق) نائس الا هيلع ىذلامافملاوأ نانسالا نمةبعللا تنمأ|
 هل سعد ءءاملاو هؤوج ىف ماو لود نم نمو الورظنملا علق قس هلاح ىلءكرتولذا هزيست هيف :

 هدعنأم هملع لوسو هرمأ همل عمم :مهللا !سو هلع هننأ ىلص هللا لوسر هلم ىلعو هللامسهضغم لوقو أ|

 ىنملاهدب ى عضوت ملسملا تاماذا (هيش) يلف هنف ا اريخ هلاوي رخام لعحاو كئاقاي ,دعساوأ

 هلع هنالةرفكلا هلعفت اك تيملاردم ىلعنيدللا عضو زوحالورس الاف ىرسسلاو نع الاسناحناف 01 أ

 هزي رفغتسملاوهملعنيلصملانم ةعاجلاريثكيهمف نال هتوع ساسنلا مالعانسأنألو كلذ ,رعأ مالسلا|

 هال ةقزالاو قاوسالا هن اء ىدانم نا هركيودادعتسالاو هيرابتعالاو ةراهطلا ىلع سانلا ضد 2 1 ا

 مالعالا نال صاحناوديدعتو ليو عو» اكبو عيحيض عم نوعنب لد انقل ىلا نوةعساون اكمال ةيلهاحتا أ ]
 نب ن الف ىلاعن هللا ىاريقفلاادرعلا لاقي ن الب ميخفتوم نيهبونت عم نك, نادعب عصالا ىلع مركمال هتوك |
 |ذاو لاق ثيح ةراغلل عمت ىنرعلا هرك ذاذك (منالسغلا دنعتسملا عضو هأوق ) لاكسلا نإ ءىلالمنرث نالفأ
 ضرالاة:وادن هريغت الدل ت اماكر هجربرس ىلع مون نا ىجلي 0 :

 لمقو ثدح هساحت لمق تواانةهيسخ [تملاة سا نعنآر ةالاهزتت لس ىت> ناارقلاهدن ءارتسالوأ|

 ةيافكض رف هلسغو ثدحم انا ارقك اهزاوج ىفاثلا لمقلا ىلءردلا ىف عرفو حا اتفلادادما ىفاكثدحأ

 لاو زول صا فملاءاخرتسال بدس تومان التوملاءلاسحنا سد ل و هدس قاوغلةخ ةخاو عابجالاب||



 نم هل لو. مث مالسالا ىنيد لة هللوق»مث كنيدامه لوقب مث ىر هللا لق هل لوقت. مُكءر نم | لوقف
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 (نممملا ف نم لوالاءزحلا) سعي

 توملاب قلعتت ةيصخمل نال ةصخماةدلج د تتوهاغدص فسختب و هفنا يو عنيو ناسصتلبالف هامدق

 :ءارق نرخأتملا ضءد نست ناو سد ةروساولتب وولدي نا هناربجو هثايرق ال يتسن وا تداج ىكدتتو
 :رءاللكلالاقو جارعمءاسفنلا» ضئاحاهدنعزم حرخيو ب.طااراضحا ىتش ودعرلاةروس
 ةطسدملامدق امل مالسلا هلع نال (ةليقلاهلوق) ة.لالينرث راضت-الا تقو ضئاح او تنجاروضح

 |/لاقف رضتحاالةلدقلا ىلا هجودن !ىصوأو كل هلام ثلث ىصوأ و ىو تاولاهقةرور عم نيءارنلا نع لأس
 همجراو هلرفغا مهللا لاو هملع لصف بهذ مش لي زددلو ىلعهثلث تددردقو ةرطفلا باصأ مالسلا هيلع
 |يلرقلامضتحما ىلو هلوقوءاقبلا لأ نعىلشوريغةل.قلا هرمجوت ىف لءأالو تلعف دقو كتنج هلخخداو
 ألتقي نم مح رطتبو جارعملا نعرهن هجونال موجرملاو هلاح ىلع كرت قش ناف هيلع قش ملاذا اسعديقم
 هقش لعهلوق) مالسالا أت رطقلا ناضأ مالسلا هل ءهلوقو ىوجال مأ هجوت لهاصاصق فقيسلاب
 لهسأ هنالاولاقدل.قلا ىلا امدقوءافق ىلع قل. ن ااننامز فداتعملاو ىناتسسهق ةن-كاوهو (نكالا
 هضيمغتل لرسأوه لاقي نا نكع نكلوالقنالا ه.تفرعم نكمالو كلذ ه-جواوركذ يلو حو رلاجورخ
 ىلا ههجوريم.لالبل هسار عفرباةقلا ىلع ىتلأ اذا مث هئاضعأ سوق: نم عنماو توملا بقع هسسحدشو
 اذاىفاثلاو ءافق ىلع لتس ةالصلاةلاحفاهد> | عاونأ ضد رل عامجضالاو ىيليزءامعلا نود هلدقلا
 اضرتعم افق ىلعع ضن هملعةالصلا ف ثلاثلاو ءاقلةسالاريتحخاو نعالا هقش ىلع عت توملا نم برق
 | هلود) رحيةنسلا ثراونانذكحو ها ءقلا ىلا هوجوو نعال هقش ىل_ع عجبا دعلااق عبارااوةليقلا

 ىوجانقلينارهاظلاو اصاصق لوتقملاو موحرملا نقلتراو (ةداهشلارمضتحما نقلو
 ظ نا ىهو هلوق)

 | لبق عزنلا دنعن قلبو نيتدارشلا عومم لع لعةداهشلاناواسهبهرمأ الدناىلا ةياشا هيف (حنالوقب
 | هدنعاهرك ذفري# اهنف دقتعي نم نولا» ناو هتوكةسسملاب مهتمربغنلملا نوكينابدنبو ةرغرغلا
 ١ ةنحلا لحد هتناالا هلاال هم الكرخ [ن اكن مهمالسلا هءلع هلو قل «مالكرت [نوكتل اجب تاب ناهاسءارهج
 رهنلا ىفامو بليز د.>وتلا ىلع هسنمورك ذم ىلا جاف هداقةعاداسفال ناطمشلا هدف ضرع وم هنالو

 ارماللهلوق لادبا ب اوصلا لعل ىوجنادسلالاقاه مالا ه_هالكر تآنوكتل ارهجاهركذ.ف هلوقدعب
 | سلورضتحلارمأر مالا نمدارملان نم همهفامسد وصتلا ىتصذارظن همفو ىبتنا| مب رمالاال هلوقب اب

 .ارهظاذاو ىنجان ملكت ملام هءلعرثكمالوءافك هر ماب قأولو كلذب رمأ مالسلا هيلعهنادارملااغاوكلذك
 أ نمو هل-علاو زل اجى هنا ىلع هلالج نيم قوم ءلماعم لماعب و هرغكت ك-<الرفكلا بجوبام هنم
 ١ لقعن الى ذل اريغصلاو سرخالاو مصالاو نونحلا نيقلتراملو ةلاحن هذه ىهلاو 7 كح مهضضعب راتعام

 ا مالسلا هلع هلوقرهاسظل نقاب لمقف توملادعد هنبقات ىفاوغلتجتاو نيلوالا نيقلت تش ورهنلا فلق
 | نم ثيدحملا ىنكانوعدارملاذارهنةداورلارهاظوهو نقلبال لقو هتلاالاهلاالن ا ةداهش م انوماونقل
 | ضعي هلعف توملادعبنيقلتلا سنتلاو ديزملا فو هذع ىجبنيالو هبرعؤب ال ل .قو ىاز توملا نمبرق
 أن ةدلاود_مءاضقن ادعناموهنسح ى فالح الرمة جالق هحوأ ةئئالث ىلعنمقلتلا حاتفملا فو انخاثم

 | هيلوقلا ىلع توملادعب هتمغ.كو ىوج هذفد اذ ااموهو «.فاوفلتخ | ثلاثلاو هنسح مدع ىف فالعال
 ٠ مهو هيلع هللا لصد معك واني د مالسالابو اير هللا تدضر لقف هنلعتنكا 0 ذانالف نيا نالفان

 ١ تيلانيقلت هرهوجلا فو ىثاوحلانعرهن هاوحىلاب سند لاق هعما فرعنملاذاو هللا لوسراب دان
 | ةينقلا ىف اذك (بجاو نيقلتلاوهلوق) ربقلا ف هس ىلاعت هللا نال ةنسلا لهأ دنع حو رسثمربقلا ف
 ىوجور# جارعملاو عبتملاقهوحضو عاجالاب بعت سمنيقلتلا ذهو ةءاردلا ىقفزوحتهفو ىتحماو

 | لفطلا لثس له لبق نافريلاك ضرالاه لع قيطنتهتابىفلمقو نفدي نيح لاو سلا نارهشالاو
 كلملاهنقلي نكل ةنسلا لهأ عاج ايريققلا ىف لثس هاف مدآى نمحور ىذ لكن ا باوحلاف عضرلا
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 002 ةياكتحسالب م ىلع)
 ا لااا ب ببي ااا ا586ا0ا ا 0 3 “ككتككعك+“٠“+ش#ك+خ«“٠“_ؤف+“_7“_“_7-ةُم7ل تكا

 ناو مضت الى ناف صال هنافةعاسهاضعا لسربناهنكمرلاذار لا قماسلان الاف :مااراث أو

 اذكف ىنملاعماهزاوج مدعدش اناكرب ديبقتلا ناوراشالا ه- بو لعلو ءاسعالابىلصي هنافكلذ 2

 هصلو ةيلالنرمشلا ىفاكودعلاءازاب فاغاهصالا ريغل ىأ فاما مصاربغل هلوق نمدار اا ناملع او جيسلا عم

 هنمدنال ارمأ هاف ىنثملا فالخم هلا با اةصالاموشو ريكلع بوكر انالاندنع هتالص تدسفبكرإإ
 ا ىئلاهيذ ارأ مصاالو اشماولصول رق نمقسامنا ملعب هنمو ىبتناودسعلا ء اناناوغطدت | ٍٍ
 عماكار ناك اذاال|ناكملا ىفداصتالا مدعل ةعامج زوحتالاهنالهيدبق (ى دارف هلوق) اهحاتتفا 3
 لع تصنىدأ ارفواناكر نم لكور < اقاغتا مْرعتملابامهنمونأتملا“ ادتقازو< هنافةدحاو ةاد ىلع مامال

 حالسلا لج (ةه») ىوج حاملا ىفاكسايقريغ ىلءدرف عج ىدارفو ةفدارتملاوأةلخادتلا لا

 ىلاعت هلوقر هاطبالعكل امو فا كلل افالخ بجاوب سلو اند -:ع بحسم قوم ادنع هال 1|

 عش ”ناهرملا فاك مف بالف افاعأ نم سدلاهلجن ال بدنا ىلهلوةوهانلق موتلسأ او ذخخأمل
 نم هتالاذه ىلعفلاقدن ريهظلا ن عرهبرفسلا ىف ىصاعلل ةعورشم تسد فوخ اةالص (ةداف) نس

 الب هلوق) هروضح د ءوريغأ ةعورشم ىشو هللو ذعر ةسلاق ىداعلان ا ههحو وانعش لاقةاغ

 2 :وهصخرلا بس.لاو زر فارغالا» ةزوحال 00 وأو (ودغرو 1

 يل رووا وردا ب فاردفالا مةزاحو دعلارضح مث امفاوع

 ا

5 

 ا
 ا

- 
| 
3 
 ظ

 ه/ ل

 سي ١ 0 8 9 رطمىلد ءفوخ اةالصدنبالاقلطمةالصلل اف قريع |لوقأو ىوجرهاظر طن حااودعل ارمضح ظ

 0 م .ارهظ مث هياوص لبقام ىلا ة> احالف د ما.حوو دعلاد اوس ىأ (مهداوس هنارهظم هلود) ماددهس'
 ص تب

 2 ا ناو هلوق) ريعضلا نو ديداوس هنارهظ ممهلوق نم ةهسشلا ىف هل عقو ام ىل« ىنتنب بيروصتلا نو /

 ”9 اوتباونظام فال تنس م اوزواحم» ملاذاق فوغملاةفئاطلاتزوااذااع ل_.عم (خحاكلذربغر

7 
 ل ف : 0 ارهظاذافوفصلاةزواحم ىل_عداسغلا قو 7 تدحناَو اظ ىلع . فرمصن | نك اناس
 ىد/رب ِ اىةهرو كَ معأ هاو وك 1 ماع )م المروة ةالم
 0-0 : ير ل 20 يي

 لا |[ 12 هي دهب 3/12
 ةدور زن الا حلوب.( كلا كفا لوقو كن ع بل صول د نا طا نر

 ةزاناروض< بوجولاذا همس ىلا ئدلا ةفاضا نم ىهو لاق ثةزانحلا ىلا ماكحالا ةظقفل ىنيعلا# ظ
 ةال_ص ىل ليتل كاد رما هسسملائثلا ةفاضانمهلو5 ناد نيهاش مثلا موحرملا هملع صرت

 ةماقتساب هنجرب هللا هد ”انضش باحأو او ىهس :ازانحا اروض# نودولا نال هلود هيلادشربوز 3

 م د 8 0 ةالصلا صعالةزانلار وضع بود ولاذا هلوق وةالص .ركذ ىلا ةجاحالبةزانمماىلا ماكحالا ةفاض

 فر 5 2 0 ٍ ةلماش ماك> الاوهروضحي ن فدو لجو ةالصو نيفكتو لسن ن مثيملاب قلعشام عجب
 0 5 امو قو اناا صولا زل ةنساتنملا دبه (مما فوذملا ةالصرك ذا هلوق) ىرتاا
 فود ب 51 ]|| ةقلطمالهجو نمةالصامناكشاللاقث.حربتلا ىفناهركذفاقلطمةالصالرظنلا.ىأ ةماعلا ةب

 0 لكن ءاهريخأت ةمسانع للقتس امرتم لكو ف ءاكتاار ادى ىعلل ضرءب امرخآوه ضراعب ةقاطتم 83

 فقتي [| باق محن نوكلاهرخأ هنكل اهلبق ةمعكللا قةالصلارك يضتقي الت ساضواا 1 ظ
 زرايلاريمضلا عجرم راعني (هيلاىذابدق فوخ انال هلو#) ىو اناكمو الاح هب كريتي اجا

 اوهليقوةأس. 0 ةفص توم او زئانحلا ن«موملءملا توملا هعج مانت لاقو كل
 (تيللافلابو هلوق) جنفلا ىلعىأ (حماىنملاوهلوق) حيولتلان ع رهثةاماهنأش سما
 نالفلاةءتولان مارا نموه (مضتغ ا ىو هلوت) علام: ذا هيادوريمسا ىلع وكيل ىأ

 ىخرتست ناهراضت>|تامالعو توملا زكتالهوأ هين ةاقولا نالت اماذا لوو أني ىلة رمت |

7 

 لل هن



 (نمعملا تف نملوالاكزحلا) : 0

 |لاق (ىلوالا ةفثاطلا تءاحو هلوق) رهن مهتالص تلطناويكرولف اشم ىا (حاةفئاطلاه ذه تضمو
 اولاذملو (نوقحالم+الهوق) ىو اعبج مهب ىلص ناكنافةلمقلا ةهجو دعلا نكمل نا اذه مهمضعد

 هلوق) رك مهتالصد سفن ةأرعامهشذاحولا دلو (نوقوسسم مهمنال هل ود) رحيم مئالص تدسفتأ ارمامهتذاح
 أدبع ثيدحانلو عاقرلا تاذةوزغى كلذك ل عف مالسلا هيلع هنا لوس ثيدحت (ملا ىتفاشلا ادن
 أودعلل ةهجاوم ىوتالا ةفئاطلاو ةعكرنتفئاطلا ىدحاب فون اةالص ىبص مالسلا هيلعهنارع نب هلا
 اءالؤه ىضق مم رس م ةعكرم ب ىلص مث كئلوأ ءاحو علا ىلعنيل.ةممبباحصأ ماقماوماةف اوذرصناث
 َجْولانا امهدحأنءهجو نم غلاة داب ورامو لوصالا ةقفاول ىلوأ اذهبذخالاو ةعكرتالؤهو ةعكر
 فالعنوهو قودسملا ملا مامالاراظتنا هدف نا ىناشلاو هنعىببنموهو مامالا لبق دعس و عكرب

 تاصولا هفئاطلا (هد.هتضمو

 (كللت تءاحو ودعلاىلا) مامالا

 مامالا(خدف) لصنملىتلا ةفئاطلا
 قياما ةماعلا ةفئاطلابىأ

 هيعايرةال_هلاو ام مامالا ناكول

 (او.هذو) ىفاشلل انالح مامالا ( -و)

 ودعلاىلاىأ(مهملا)ةيناثلاةفئاطلا ا
 هءلعاهالصو ةريك ت اناو رفوخل اةالص درو هناحاضن الاروتحرمش فرك ذو ىاب زةمامالا عوضوم (اوتاوىلوالا) ةفئاطلا (تءاحو)
 ىسيتنا هانركذ ىذلاهجولاوهنآرقلا رهالظ نم برقالاو ىلوالاو ةزمنيرهشعواعررأ مالسااوهالصلا || ةسئانثتناكن ا ةعكروهو ا

 انتهش قدنلا لبق ىهوةرملا نمار هش نبرمثعو ةعس سأر ىلع مرحمىف تناك ع اقرلا تاذةو زغو
 | عضوملا كل ذي ةرصش عاقرلا تاذ لمقو مهتاداراوعقر مهنال عاقرلاتاذتمعم ماشه نب |للاقو رامشخالا نع
 | كوالا عم تاعفن اعرمش نكمريخة دحاولا ةعكرلا فمصنتن آل (ةعكرةساثلابو نيتعكر ىلوالاب هلوق ) ها
 (نيقيرفلان ملكمالصلوق) ىفاشلاو ىروللافالخ (دسف:سكعلابو هلوق) ىوج قدسلا كح
 هعكحرا اوكردأ ال مهئالف ةياثلااماو هناوأر يغىف مهفارصنالفىلوالاامانامسلا هبا ىفاكمامالاالا
 |ناوأ نافل طمتف مهعوجر ناوأ ىاوفرصنادقو لوالا عفشلا مك اردال ىلوالاةفئاطلا نم اور اص ةيناغلا
 | نمناهسفلصالاو برغملا نم ةئلاثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئادلابمامالا ىلصاذا ىلوالا ةفئاطلا عوجر
 ٠015| فسسنال لطنال فارصالا ناوأ قداع ناو الس لاعتدرعلا ناوأ ف قرنا
 || عصددوءناوأ لق فرصنا مث ارصنالارخأ ناو هناوأ ق فارصنالاوهو هلع صوصنملا الا رذعب
 ظ ةعكر ةفئاط لكن ىل صو ف .ثاوط ثالث مهلعجولو جل زنا ىف اذكءدوعناوأ < ىصملام هفارصنا ناوأ هنال

 الب) ةسعابرتناكن اناتءكروا

 (اولسو) نوقحالمبنال (ةءارق
 تءاح(مئاوضمو)ىلوالاةفئاطلا ىأ

 ةفئاطلا ىهو (ىرخالا) ةهفاطلا

 ةعكروهو قدام (اوعاو) هيناثلا
 تناكن اناتعكروا ةشانثتناكنا

 نوكومسمم منال (ةءارقبإ ةمعابر
 رظتثيو ةعكرهفثاطلاب صن كلام او

 عفرام دع اد_ءاق مامالارّهس ىأ

 ٌ ةكرادعب 0 اواو رص ال ةسحص "هناا او هلاك ةااازو نسا لوألا ةالف ُخ ىرخالا عكر ب رح َ 7 , 0 "|| ىلمهرظتني ودوعتلا نم هسأر

 | ؟ارئررس هشلانلا ةعكرا لوأ ىضقتةئثلاةفئاطلان اربغ امالا غارف دعب تفرصنا هثلاثلاو همناثلا ةعكالتلا ا ماهالا رستم

 || نوضق. مناف هئلاثلا ةفئاطلا فالخ:ءارقريخر ىلوال ا هعكحرلا نوضقب مثنوملسالو نودهشتي وأ بهذتولستو ةساثلا ةعكرا ىلوالا
 | 5 ع "ص - 7 اعأ 4 ا ْن 2 دو ت1 ىلو

 ا لكن ىلصو تداوط عدر ةنعابرلا قمهلعج وأو ىواعل احرشنءانحتةءارقب نييلوالانمّدعكر لا هيناثلا ةفئاطلا ثءاحو ودعلا ىلا

 ا ىقةثلالاو ىلوالا فارصن |نالةعارااو هساثلا الص تحصو هثلاثااو ىلوال ا ةالص تد سو ةعكرةفئاط مس مثةيناثلاةعكحرا يب للصف

 [ردقدعقين البق ىأ (هتالص ماا لق هلوق) ىنعملا,ىايز هناوأ ىف ةعبارلاو ةيناثلا فارصناو هناوأربغأأ هيو ىلوالا ةعكراءاضق) نوم 00
 .(ناوتالصلا ف ةمحلا لةقزاوجدرؤأ (هنالص تلطب هلوق) مهسس ةيمرك ل يلق ل معب نكولاذا ادهودهشتلا ىتحمامالا اسال هناالا ىفائلاذخأ

 ؟اهلوق) ةملال نر سامقلا فالخ ىلع ىنثتسم نرقعلاو همنا لق نأ, س جو رهاظلا ىلعريثكل من ناك
 (لاتةلازاوجد في مهتهسأ او ذأ لو ىلاعت هلوق ىفالسل ف خأب رمالان | ىلعءانب (كلأمو فاشل فالح
 )ا نالرطت همذواهرخأ ل لاتقلا عمت زاح ولو قد نا .مونتاولص عسب راوخأ مالسلاهيلعهناانلو اه

 | قدنخا لبق ىهو عافراتاذف تعرشا-#ن |ل.قامو قدن# دعب يععلا ف تعرشامنا فوخل |ةالص

 ىلوالا ةعكرلا ةسناثلاةفاطلا ىضقت
 مامالا (ىلصو) نومس ويس مث

 ةفئاطلابىأ (ىلوالاب برغملاف)
 || ناوهزاوجدف.ل فوذخملاةالص نم كلذ دعب عورشملا نال ىدملا ىف كلذانرضب الو فلا فامكح مهو أ[ نيتءرفلا نملكةالصدسفت سكعلابو (ةعكرةيناثلابو نيتعكر) ىلوالا
 | ةديافف د ئبحو هب راخم عقون ا فانثتسالان وجو ىتنيال هناف ةعلسالاذخأب رمالا ىلع هيلا تاتا ماتا لم نيتفئاطلا 0 لاق مو)
 ْق (اناكراولص هلوق) ىو اًما ناكن ادعن هلحتداقأف دسفملا لاتقلا حارا ةداسالا ذأ مالا ىنفاش ال فالح (هتالص تلطب) هتالص

 قيسوأ فافطداريغ ناكثمحاهداسفل مصنال ثدحداشم اولصولا_عزارتح الل هيدنق ىليزرمصملاربغ ءادتمالا ف (فوخملادتنشا ناو) كلامو

 | لاقيدقو هحرشو ريونت هتالص عمتالا لان ناك ن افايولاطم بكا رلا ناك اذاامب اضن ادمتمو ثدح
 |رعلا ف لاق ركحذا ل مزاتسم فوذخلادادتشابهريبعت ذا فنصملا مالك ىناددق اذ ه لعج ملا ةجاحال

 راشاو

 اناكراواص)



 اسس (نيكم الذم ىلع]

 نمارل) مذلاةماعىف هلدوجوال (ىبتنا فوق ىلا ةنابتلا بخاصلاق هلوق) لّمأَف نوكرشمأ
 ارحل را نينو . هلود) ىوج هيلعدعنامفطعل داك ف ولا هءاوص (فالخاركة ريغ

 مزاتسمو دعلا ب رد ل قيد خ نكلتتاما ىىرج ارش تنس ياولا ذل (سياالا

 دادتشا سدلو هصنو حاتفلل اب زعمكل ذي, رصتلا هحرشش هدو م شماسبب هطتم تب أر م فوخما لوس

 ودعلا ةمذحذاناملارخآ فنا اهررصيسكودعلاةريضح طرمشلاامنا ةماعلا دنعاطرش فوخ 1
 نا دارملا (خامالسالا رفئاطوسمىفوهلوقإ) بتنا اتا فانك ستتسماقم تأ قولا أ
 مائمدق افلا (فولا ةقيقحال هلوق) هتلعدق |مهنشو ىوج ةفضلا ملاكم اضتق|امهي 37 1

 دادتشالاو فوختانا رهظ ىذلال. رهاطن سدل (ختارهاف هلوق) تادان ازا تنال '
 مالسالار فن هب ربصو ةفضلا مالك اضتقاام ىلع عد 2و : هنأ ىلع تت اًذهلوق و 0

 لوقنملاو هلوق رهاظ ناكناو حراشلاهملالدع لا بح اص مال لع -. رفتوه ل, كل ذك نأ
 ضعبلل لوق هنالوأ اءلاغودعل ابرق نع كفنيال وخلا ّنالاماددنع هرامتخا مدع ىضتقي لا ةفلا ل ّْ

 ودعلا ىلع عبسلا فطع ) عسو أ ودعنم هلود) ىوجانخاممل كحل (مفوق نمهلود) طق

 ءانب فنصملا لع ىو ا دس |ضارتعا طقسف ةءااليت رمش مدآ نب نم لوال اي دارملا نال نا.ملا تف ءنم

 فطعناهنفو ماعلا ىل _عصاخلا فطعن مودعلا ىلع عم بل |فطع هصئو هقاطمو دعلابدارملا اى

 عاراكر اك داك دان اولا صاصتتخ النا لع ىببتنا واولا تامصو صحن نم ماعلا ىلعص اخي
 هطرش ةعورشم فوخا ةالصنامهمالكنم رهالظلا م ةرهوجلا ىفاكعسسلاكقرحلاو قرغلا ف

 حرش فتن رم لاقر بالا عمن ءردلاىف املافالخ تقولا بورن فضل ناواقلط# 7ك
 (فوقولا نمال ف قولا نم هلوق) ىببتنا برحلا ماعتلا لاح ضحبلادنعالا طرشي سما هنا نعل كر
 اضافيقوتلا نمالوانههتعص مدعل فوقولاهردصمىذلا مزاللا فهو نمال ىدعتملا قو نمل

 نيفقاواونأك ءاو بودعألا ”ازاههسيس نأ لب نيقفاو مهلعج نأ دوضعملا نس دل هنالىراصح ارقلل انال

 (لا ةعكرةفئاطب صو هلوق) ىوج سدح ىنععف دو لوعفم (ةفئاطهلوق) ىو

 عم بصل نون مهنم ةفئاط لكل وق دنع ةعزانملا عطقلوك ذام لفي هفلعت ةالصلا لكلاب اطنااذا :

 ىرخالاب لص نمرمأرو ةفئاطد وه ىلص ف نيدفئاط هلع نا لضفالا ناك او عزانتبملاذاو مام
 ىضقي تح رف اسملا فادع ميقملا همالاك مع :ءالوأ ةليقلاءازابودعلا ناكمح اذاامنمس قرف الو جلب

 نموهف عغشلا نم ةعكر كردأ نا قوملاو ةمناثلان مناك ن اةءارقب و ىوالا نم ناك ناةءارقالنأل

 قانثلافودعلل ىضذمتامناالوأ مامالاعمتلص ىلا ةفئاطلا نأ اعاو رهن ةماشلا ىخالاو والاه
 معاوةئلاثلاىلا لوالا دهسشتلا نم مامالا ماقاذ ا ىفاننلا ريغفو هكلابلا هدممسلا ن م هسار 3#

 نمفاورك ذمهنكل مص ودعلاءازاب ةهاذلا ةفئاطلا تفقوو ايوتاكم تعأوأ ىحانعتم ننقلا*
 ىلعت يوت روب وجا كاش ماالانيب ريع هنأ ب *رمل اهب

 لوقأو ىوج لضفأ» الصلاهضأشن| ىذا ناكل ىف ماحتالاناانتلثسمىف لانا تقلا

 ىثملا لل نم هم .فاس1ودوع مدع لخذفذالاناوهورخ ”الالوقلا ىلدعو نيلوقدحأ ىاكلا فرك

 ناكوأ هلوقي هلددأوأ (رمملا ف ناكوأ هوق) اضيا انتلثسمىف ل_ضفأدوعلامدع نوكمن ان
 رصملا ف ناك اذادمعلاو هعمل ىفاذهو وأ ناكل ىلع صرف هنافاد_.عوأ ةدعج ولو امئانث ضر
 اوفرصتاننيتمكر والاب ىلصولف (ايةمناكول ىارااىت نةعكحرو هلوق) ىوج هفاثإ 1

 دعبامو ىلوالاةفتاطلا نم نال ة مان هتالصف فرصا مث مامالا عم ةمئااس هلاىلهق مهتم ادحاوالا

 هنأ همدق مهل دأ هتالص تلطب لتاقنمو هلوث لبق ىابز م-هفارمتناناوأ 3 رفلاىلالوالار طشلا| |

 هلوق) هدوعناوأ *ىحنملام هف ةارمدنا ناوأ هنالعم هذوعناوأ ىلءق فرعصت مم فارصتالارخأ ا
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 ىنتملا لوق هنمو ةنكىنععع ىبعمن لقنلابكاذ ىف
!| 

| 
 نسولاو نذحلانيدرعملاقرفو ع. ىندب ىونلا مووافسأ ىوحلا ىلأ |

 لاقءداز ىرزعمدعب كنلع مولالاناس هتشي اذا ارذع هتملب ,لاقب ساسالا ىفامدقعملاو هل مزالءانذالاو
 هنادجأة راو ر ىىلاعت هللا نوقستس سانلا,هانالا نمىن جر (ةمتاخ) .قدتعلاب ةنكى عمو
 ةلغلا مه لجأ نم ملبس قفاوعجر ال اقف ءامجسلا ىلا اهءاوق ض»ب ةعفارةلغن وها واف ناعلس
 ٠ ىهتنا اورطعل حابملاالولو هياور ىفدازةربره أ نء كاسح اهاور

ْ 
١ 

0 

 ك4 ف هين ا”

 ٠ جبت هجيج تدخن جو ١ دهب دو هنأ طك لح هيجج و نتاج ص وسبو جوس صوم

 |ىاك ق.فوتلاو فو# ااههسن اىقامد_.ةلاخضو ةرهول ا فنامكح هامش ىلا ئذلا ةفاضا نم

 ردعلا هطرعش ةفصلا ذه نال ةصوصخملا ة.فمكسل اىلا ارظن هطرشملا يملا ةفاضان ماهم ةملالينزمشلا
 ةال_صلا ل سأ بنس هلوقيدارأو ىبتنا فوخم اةالصلا لصأ بدسن ا ىلارطت فوخلا اهمدسلاق نمو
 ىتحو دع روضحالب زحت لو هلوق نمنتملا فى أ سام ليلدب ةدعلاةمضح نع شانلا فوخلا ىأ فونلا
 فوذملاة الص زوهتامنا هصنو ىدنجربلا رك ذاك املصن نادل سد او دعلا ةرمضح لبق فول ادج وول
 ىوج ادسلا لاقارملصن نا هل سلودعلا ةريضح لق مامالا ف اخ ناف فوخما ققحتو ودعلاةرضح دذع

 ىَتنا فوخ اهالص نول صن ال ءإءلق ةمدرمشو دعلا ناك ن ان فوخملا ىةمعن لوو دعلارمضحول هنا هنم مهغب و
 ظ ,منلا ىف لاق(حتاامهندب ةبسانملاو هلوق) مالسالارف طوسمو ةفحنلانعحراشلا مالكي ىنأسام هفلاغو
 |ىرايتخال اذهورطملاعاطةناوه ىواعتلءاةستسالان االا ضراعل عرش فوخملاو ءاتستسالا نم لك

 || قورثأءاةتسالا فض راعلان ال ىراتدعال ىلع ىو املا مّدقو ىهتارفكلا نه ئيثانلاد اهحناوهو
 | نيمذقتلا نيرامتعالانمىأ (ىالارا.تعالابهلوق) ىوجةغصلا مرثأ فو قو ةفصلاو ةممحلا
 لن دصخخ هجواللوق أو نزحا ةلاحورورمسل اةلاحن ملاح ن سن الل نالو |ميلغع عمج ءادالا مهو

 ْ ليلدرابتءارممسنلا ضعي ىف عقو و ىوج .رهظاوه لب اضأ هرايتعا مد هنافل والا نودىناثلا رامتعالا
 | مهف تنك اذاو ىلاعت هلوقل هنعزمتاو رلا ىدحا ىف ىأ (فسوب ىالافالن هلوق) فاتنحال ىنعملاو ىناثلا
 || لص ىنلادعباهولص ةراعصلا نانلو مهعم مالسلا هملع نوكم نا هتماقال طرشي الامالصلا ممل تقأف
 || هلوق قاك ةمامالا فك ماقم موقي نموأ تن أ انعم مف تنك اذاو ىلانعت هلوقو ىاد زوو هيلع هللا
 ٠ الر مال سلا هلع هالو سر عم باطما نوكدقوا مب مهكحزتو ,هرهطت ةقدص مهاومأ نمذن ىلاعت
 ا ميدعدع كلا مدع بج وبال طرمتلاب قلعملانالوءاسنلا مقلطاذا ىنلا|مسأ اب ىلاعت هلوقك هم وه صانع

 "أ ىلا نعو هباهن سو هلع هللا ىلص بنل ةاقو دعب ةراععلا لعفوهو ليلدلا ماقناىلا فوقوموه لد طرمثلا
 أ هعمدصم رصماذات نوعكري وهعم م ياك ن ومر حف هأقلا بن احق ودعلا ناك اذا نيذص مهلعح هنأ سو
 ظ ىناثلافصلا مّدقتو لوالا ف صلارخأت هسار عفراذافودعلا نممهنوسر حى اثلا فصلاولوالا فصلا

 | هلوذو كعمم_خمةفئاط مقتلف ىلاعت هلوق هءلعةحناو ةعكر لك ىف لعفب اذكهو هعماو دس دس ازاذ
 مهلعج ىلاعت هللانا ني: الانملالدتسالاهجوو ىلا زك عماوا_صالفاواصب ل ىرخأ ةفئاط تأتلو
 ىرخأ ةفئاطنأ ةوهلوق ءالضلا نمئث مهتاةموضعب ناد حرصو كعمم نم ةفئاط مقتلف هلوقب نيتفئاط
 موني هلوق ميقتس فيكت لق نافىبا زلا طخ نءانضشئت مبتفيإ مهلكمهدياورلا هذه لعواواصن م
 هنارهاظلا تلقا ينوسركىناثلا فصلاو لوالا فصلا عمد دما ذاق هلوق نم قدسام عمى
 م الا عقردعب لوالا ف صلاوخأت اذا

 . مهنالثل ذك ناك اماواذكهو ةيناثلا ةعكرلاعوكرق هل ورتعناتم لق مامالا مايقلاحدوصتلا ند

 نوكحردم
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 سالب (نمك مال ىلع) ش

 ريبعتلا نالعاو رند لوقب ىرودقلا مزج انه نمو صوصخما ليل د تش ىئتحاماعاعرمشاهنوكمالسلا |

 ةقيقح بيطخ بلقلا تقو وهذازا وهف ناك امرامتعانلامامالا بلقب ىيفاشلاوالاقو هلوق ىف مامالامأ
 هناكلام مامالل كلذازعسح حراشلا مالكرهاظ (ةمطخلاردص ىذماذا مامالا باد كلام لاقو هلوقآلأ

 ةبطخلا ف عورشلا تقو ىأ كلذ لق نوكمانتعَأ نم هب لئاقلا دنع بلتلا ن مهو انتمالاده ذم سي
 باقلاىأو هو ةطملا نمردص ىغماذاهءادر لقب دم لاقو هصنو ةملالينرشلا اك كلذ كح سدأو
 ذأ ناءاد رلا بلق ةفصو ىوجلا هنع لقنام ىلع ىدنح ربات رابع (حلا هتفصو هلوق) نينا مىفدهلاب |

 ىلقبو هني بناح نم لفسالا فرطلا ىرمسلا هدب وهراسد بناح نم لفسالا فرطلا ىنعلا 1 :

 (حذروضحالوهلوق) ىبتنا سكعلابو راس نول بلقن ادقف كاذك لعفاذافءرهظ فلخ يزل
 لازنتسالءاقستسالاو هنا دعأب ىلاعت هللاىلا برسل هنالو لالضىفالا نيرفاكل اء اعدامو ىلأعت هلق
 لازنةسالوهامغاو عونمف ةصاخلا ةجرلاديرأ ن اهنا ل كلا همقعتو ىجلب زةنعلل|مهلع ل زنتامناو ةجرل
 اوقستس نان منونكعال نكلواذه اهلهأ نم رفاكااوايندلا لهال ةماعلا :جرلاوه ىذلاث غلا
 كشالف ةّماعلاامأ اقلطمةجرلادارملاناباوحلاو ماوعلا ءافعض هينتف:دقف اوم. نا لامتحالمهدع
 ةيوثلا عمناك اذااصوصحنةرغغملاهب ل زنت دقف بولطم صوص ناكن او حرضتلا نالف ةصاخم م و

 ىنوذلااهركءهناكشالو تقو لكى ةنعالا لزنم كلذ عم مهفاوقس نازاحناو مهو ةدابعلا دق
 ناءركمف ذشن حوران [كلذيدرودقو عرس و لوره ناالامبتنكما ىف رع ناو لب كلك نوال عمت
 مدسع سلر وضحا نم مهعنم لعن الصاح او هذاتسا نع ىلالبن رمش نيلسملا عج ىلاموعج 0

 زاوج ىلع ىوتفلا تناك ث دحر وضل نم نوعنعال مهنأب مزف ىوجادمسلا هموف[كمهئاعدةرادل
 نم كذا لاق نوثعس مون ىلا فرطن أبر لاق سدلب |ن ع ةءاكح ىلاععت هلوقد الالدتسارفاكسلا* اعد ةيأدت

 ىتش الهنا لصحتف مهئاعدياوقساذا لوععلاءافعضهرل_ض ناف ود ىهامناعئملاهلعل:نيرظألل ا
 ا نم سا نيلسملا عمالو لوقعلا*افعض هينتفبالثل مهدوالالسأ ءاقستسالا بورا نم ع

 نمنوعنعاندنع مهنادرهاظ (اوعنع )اوجرخ نا كلامى اقو هلوق) نيلسملا عج ىلا مهعج عمت ناز
 نيلسملا عم ىأ ذر وضحالو هلوق نم حاتفملا فامواودرغن اوان يهمل عماوجرخءاوساقلطم جور |

 لوقأو ىتناانسهذ مال كلامي هذماذهن ان ىوحلا هفرات ىبتنااةافتا نوعنعال مهسفن ا اوجوتؤأق |

 مهناكو مهعيب ىلاموسفنأ عمةّمذلا لهأ رخولو هصنو كاكسلا نع ةملالمترشلا ىفام قفاوب حامتفملا فأل
 قافتالا ىوعدى منح امندلا ىف مهطحلالا عسا مهءاعد بحت هننا لعلف كلذ نماوعنعلءارحعلا لإ :

 اوقس نا لاق>المهدحواوقستس نانم نونكعالل لا لوق هفلاو ة.لالينرمثلا ىف لاقاذهو راظلا
 سدقملات بو ةكحم جورذلا نم ىنثتس و (لانوج رذيامناو هلوق) ىمبتنا ماوعلاءافعض هينا

 قلاقلوتأواهد_ سم قضل هناك ثلدملارك ذيلو ىوملا لاق لكلا هرك ٠ ذر_حسملا ف نوعمشك

 ىناخريخ هيف لح لشن م فرشأأال هنال ىوبنلا ددممملا فاو ءقحن | ةشيدملا للهال ىين ةيلالينرشلا|
 مايأ ةئثالث مايصن مهرمأب ن مامالل بحت: و تاعباتتم(مانأ ةثالث هلوق) ىبتن سو ه.لع هللا لص ١
 نيعش اخ نيعضاوتمنيللذتم ةعقرمواةل سغبابث اشم عدارلا فمجبجرخ مةموتلابوجوركلا لق

 نورفغتس, و ةروتلانودد ومهجو من لق مون لكى ةسودصلا نومي ومهسؤر ىبكح ن4 / ش
 جارخا بحت سن و مهتاهمأ نعلافطالا نو دعس و نامدصلاو زئاسعلاو حو.كلاو هفعضلاب نوقستسو

 ناب دن مهجو رن ىلقاوةسناو زاحهنذاري خرا هنذاباوجرن ناو مهعم مامالا بورن ىلوالاو باوذلا
 ءاعدلاةراحتسا اوبلطا مالسلا هملع هلوقل ثيغلا لو زندنعءاعدلا بحتسد و هحرشور ونت هلاك اوجرأك |
 ءاقستسالل جورخملاىفدازبال(ةقت) ىبرتناثمغلا لو زنوةالصلاةماقاو سوسحلاءاقتلادنعتالئ دنع |

 بلاطم هلثاقو ىبرتناءانفالاةدحوملاءابلابءالب الا ل قر ردراذعالاءالءال تب رضةّدماهنالمانأ ةثالث ىلعأ

 ل م :
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 ناكل ظ 0 (نئمعملا تف نملوال نجما

 أر كوءارلا نوكسو مملا مضداعب رم ىوربو تدصخا ضرالا تعرمأو بصخم ا ىهو ةعارملا نمةنك اس
 ظ اقيطو لبالا هيف عترباموهو قو نمن دنت انةمجملا ءاتلاباعترمىوربو عب رلانم ةدحوملاابلا
 ظ أربغو لطلا دضراكءرطق لبقو رخاوءاملاريثكلالادلا فب اقدغو ه رطمداللاو ضرالا قيط ىذااوه

 |ىلاعت هلوقل (رافغتساو هلوق) ةنيدملاءل بج علسو باح لان مةعطق ةعزقلاو قوف نمالئاسىأ وقومي ىلا, ضرالا لا ذل باسل للبجتاولاق عسنلا عاش نسي أ ثار
 ظ ْ فطعو ىلب زرطملا لاسر الا دس هلعج اراردممكحلع ءامسلا لسرب ارافغناكهنا مب راورفغتسا
 ىوجاهرك ذاذك هر فما صوصخخء اعدل ارافغتسالاذ ا ماعلا ىلع صاخلاف طعن مءاعدلا ىلع رافغتسالا

 رافغتسالا هءلع فطعاذ و ةصاخرطملاتطءاعد/ايداراو هصنامىدنجربلا نعهطذ تدأر مثةمشاحإ

 ل هنع قسام هلدجشو كإ ذكوهو ةرماغلل فطعلا نوكى دنجرعلا هرك ذام ىلعف ىبوتنا هلهثن ءاعدل ذالاو
 سنأ هياورناملعاو هشضتفراملابلط صوص اعداسناهنا نم ساب عنباو سنأ نع انورم مالسلا هيلع
 ىأىلاوزعلاب ىوجا هنع لة:ام ىلع حاستفملا ىفوءاعدلا تقو هيدي عفر مال_سلا هيلع هي انام حرمصم

 عيفربال ناك مالسلا هدلع هنا عباصملا نءانذش لقنو هعيصارراشأ ءاش ناو هيدي عفرءاشن |لاق فسوب
 عدفرلا لكديدي عفربال ناكى ا ه.طدا ضامب ىرب ىح هيدي عف رب ءاقستسالا ىفالاهناعد نم د ىف هن دد

 ةيعدالا ف نديلا عفر با .هتساتيث هنالءاق.ةسالاق الاوز هما عنك. لول هيطبا ضامب ىرب ثبح
 ىببتن اهسأرا٠ينواحالههجو لبق هنديأعق ارامئاقاعد هناءاقستسالا ىف مالسل ا 4لع هنعىو رو اهلك

 ده عم فسوب ابان |عصالا وىلشل !لاقن د اورو قاع وكمف (فسوب ىأ نع هءادروهو هلود)

 هكرتوةرع هل ذاسنلق ىقستسانم> كل ذكلعف مالا هماعهنا سامع نبا نعىو رام امه رهنلا ىف هلثو

 ىفال ةمنسلا ىف فالخملا نان م مالسالا مش نعى سا لق فاوماذ هو ةبادحلا ىفاذك ةندس نك لف ىرخأ
 ةعامىلصدالمامالانذاريغب سانلا جوخ اذاهنا ىنركلاركذ (ةعامج هلوقإ) رهن ةبعورشملا لصأ
 اوجرعاذا|م ىلع ةعاجارةالصلا ىف فالخلا نا نمحراشلا هركذام لج نك تلق حاتفملان ع ىوجاقاغتأ|إ

 ىفحرص هيو ةالصل ادعب ةبطخلا نادنعل اًةالصكهّلوق نمد اس (ديعلا الصك بطذتو هلوق) هنذان

 مظعم نوكحب, ونكتبط+ د لاقوةد>او ةطخ ةالصل ادعب طف سوبوبا ل اقو هصنو ةيلالينرمشلا
 مامالل ةحنوكي نا صن سنأ ةباو ر نمقيسامن |لعاو ةرهوقاكر افغتسالا امهدذع ةبطخلا
 ةبطخلا ةبعو رشم ق نيحاصالا ب يتحين ال طصن نان سابعنباةباور فالخم ةبطخما مدع ىوظعالا
 قيساموحنن مامالا فرط نم باوحلا نكعو حلا هللادمفرينملا دعص ماللا هيلع هناباهمذ حرمصتلا عقو هناف
 ىقن نمدارملا ن وكاد ىلعذ ةمن_ بلا تشتال هلثم و ىرخأ هكرتو ةرمك لذ لعف مالسلا هملع هنا لاق. ناد

 قام هفلاخو حاتفملا نع ىوحاهلقن امل قفاوم (تاريكتا بف سدل هناالا هلوقإل !همينس ىنئ هدنعةمطخلا
 ىراصحارق نعاضب أ ىو لقنود.عل ةالصف اكدئاوزلا تاربركتربكم هنا لاق ثيح كمملا نبال عجم حرمش
 مالسلاهءلع هنالنمتطخر :هارقلابرهجو داو زل تاريدكتو ةعامج نيتعكر مامالا ىلصد دل اقو هصنام
 ناكءاوسهلوق) ردلا فاكر فاتخمةلمسملا نال صاحماو ها ددعلاةالصكَن تعكر ةعاجاب ىأ هم ىلص
 ءاوس هلوقيرسفملا قالطالا نمءركذام نا ىلع ديلا ىفاكلاوالاقوهدعب هلوةرهاسلظ (اندتةموأ ماما
 مامالا نم عرفت هنالاقت»ناالامهالاهدنع ةطلا مدع نمانمُرق ام لكشدف مامالا دنع بهذلإ ناب لا
 اهنا مامالادنعةيطخلا مدع نمدارملا دل لوة:وأ اهارنالوه ناكناو ةعرازملا لئاسم عرف كام طوق ىلع
 | بلقي ىفاشلاوالاقو هلوق) ةبادهلل نعمانمّدق امرعش كلذىملاو اهتنسمدعدارملال: ةعور عت سدل
 هل«ف نمىورامو ةمعدالارثاس رشعفءاعد هنأ ةفادح ىنالوكلذكا لعق مالسلا هءاع هنال (هءادر مامالا

 لأقل لاا نا جولاب لعهناب بج اومالسل |ه.لعهيا ساهي ىلتيا نملءاةتالم هنانضرتعاوالؤافت ناك

 هيلع هلاعفا ىف لصالاذا ثم همؤواهريغو ةداهن ىساتلا ىفةدثافالف هرعغىف ىتأترالاماذهو ءادرلا باق ىتم



 عسا أ (نيك ءالئملع)

 ات تول ان هس نو كحاطمد الفوسكللان ءءاقستسالاةالص
 ةسسابنملاهجوروهظن الة يجاوو ألقي لو ةنس فوسكلا: الصنال هلوق ىلع رص ةقاو رهن هفالخم
 دجأ هيل :لذاب وجولا فال ءاةتسالاةالصى اهب ل.ةناو ةينسلانآلة دان زل اكلت ىلع فقوَتيآل

 | اييسصم كلو ناكفوسكل اءالص فالخم همل ءاقفتم ءاقتستسال الصف ةينسااءلوقل !نك«ملا ل نكلل
 بوجولاامفلاقن ملوق فوسكلا ةالص ف ةمئسلا ىلع قافتالا ىوعد ىفانيالو ةبسات اهجوعادبال /

 فاتخاو هلوقب غل انءردلا قراشأ اذهىلاو ةم_سل افصو ىلع داب زب وح ولانالديوش كلّدلنأ
 عجاصدؤ: ايست سالاو فونكل اةالصنا هلوق) ىبتارخأ الوله ءاةدتسالا هال صنانتساو ْ

 دارملان ابان ناجأو ىوج ةعامجال الص هل فنصملا لوقا ةذيانم ءاقستسالا ةيسنلادبف (ىظعلا
 ةعامج ممتالص مزلم_س الوهو مهروضحو ساسنلا عاسقجا ةفصب ىأ ميظعلا عج عج اب ىَد ون هلوق نم 1

 ةعاجلا ةمعورمشم قئامأو قلطم لفنا مالفدرفنللا تتعورشمامأ (ةءامجال الص لهلوق) ع

 : انغلب :وأعدو ح رخدنامالسلا هيلع هنءانغلب ءاعدلاهفامناءاقستسالا ىفةالصال ىفاكسلا 0
 ناي فلو : د.فياذ_هوذاش ثيدجالاد الكلذ ىف مالسسلا هلع هنعانغاس لو ىست ساو اعدو رينا | دعص هنارع نع

 م رف ىناملا: نءاململدب ةءام<ب ىأ ءاقتسالا ىفةالصال هنا ةياورلا رهاظ عئادملا ىنو ةدهو ركم هبف ةعاجنا نأ

 ترمز > مدير دادي | رافغتسالاوءاعدلا نكاوالف ةءامحامأ لاق ةمطخوأ تقومءاعدوأ ةالصاه ف :اقستسالا نع مامالا تأ

| 
| 
 ا

: 3 
 علا هيرو عم ىواعطلا رمت ن عنابسلا باغ ىف هن مزجو ةيعورمشملا لصأ ىنال ةينسلا ف فالخلا نا مالسالا عش دركذو

 2 كل ا ىةعاجا ةيعورشم مدع ىذتشام ىراص> ارق نعي ةن ىو 4 |اذ كوره هم د قمل 7

 دب 31 . 52 عتابنإلا ةيطخنالو هلوق) ىبتنا فوسكلااةالصو ناضمرىفالا ةعاسمنا:لفنت, الهصنو * ءاقدتسالا لا

 20958 6 هرديأعفا ارهلبقلا لبق: ماما مامالاو عدي أ (ءاعد هلو هلوق) ةيلاليترمشدنع|,مف ةعاجالو ةع 3 ش

 : 526 5-5 الح اعانيدخإد : رماشي رماه اثمغمأ* عانق |مهللا هناعد ىلعنونمؤب ةليقلا نيل قسم دوعق سانلاو

 هلو |سنأن 50000000 ناهربلا نعةيلاليثرعئارهجوارس هبشأ امو اًئاداةطاصم الاثار

 بط تاق لو <. ءلع هللا ىلص هللالوسروءاضقلار ادوح ناك باد نم لجر ةعجا موودجمتملا لت دلاقدز .

 ٌ ةرق لاق انثمع كفل تانيا ملاومألاوىناوان تكلم هيايلو زال هل .ةةسأب 1

 الوب اده-نم ىرئام هللاوالف سنأ لاقانمغأ مهلا ااندغ أم هللا انمأ مهللا لاق مث هيدي سو هيلع هللا

 ترشتن |ءاهدلا تطسون ملف سرتل !لثمةراتعس هنارو نم تعلط ذارادالو تدب نم م علس نب نمو انش اموهعْزق

 لوسروهلقملا هع ىف بابلا كلذ نم لخد مثةعج ىأ ايس سءشلا انيأر ام هتلاوف سنأ لاق ترطمأف

 لسسلا تعطقناو اولا ومالا تكيله هنا لوسر أم, ايلا قفامئاق هل.قتساف بطذع حاف لسو هيلع هتلا لصد |
 ماك الا ىلع مهل |نياعالوا_:يلاوح مهللا لاق مث ديدي سو هيلع هللا ىلصعف ةرقاانءاهكس < ىلإعت هللا عدأت 1

 ا تلأسف كيرمث لاق مدل ف ىئفانجرعو تمل لاقرصتلاتبانموةيدوالا نوط وسال

 هك يذل عنءاضق : فت عيبا منالءاضقلارادتيممامناو ىردأ ال يلاقّلوالا لج رلاوهأ كلامنا
 ضايع ىضاقلا عازدمش ناورمراد ىهوةيو|عم نمإفلأ نورمشعو ةمنامثوهو نيملسملا لامتدبل هيف 3

 اغصلالامجتاوىناو را ىهو برالا عج بازظناو ضرالا نم عفترملال لاو ةسارلا ىهوةكأ عج ماكالاوأ

 مهنبو هناي ناكولذ ا ةعز ةالو باده«نمءاهسلا ىف ىرنامو هلوقلديك أتراد نم علسنمب واننا
 ءاقستسالا ىف مالسلا همل- هتاهد قدرو أمم ن العا ثراد مهني وابي لا ةدوجومةءزقلا نوكت نازاحرأ

 نمد هللا لوسرام ل اقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا فارعاءاح لاق سا هع نبا نع ىو .

 داز قيسام حلا[ *غمام أ ©بسأ !مهللا لاقمتىلا اعتهللادم فر ينم ادعصف لش مفرطخمالو عار مه دوال موق

 ١ ء ىنفاومهعش 2م-(عزرإفىإ اا ثمح ريا ماا متناة.خموار ظهىأ مغ هلو ةوراضريغاعفان ىواسطلا

 عنب أع ١ جون اويعلا نومملاو ةبقاءلادوهلاةزمهلابعىرااو هيفررضالىذلا|
 اهتم رهرا مكرم
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 (نيجملا تف نم لوالاءزحا) م

 ىوجاضي | ىدارف فوسكلا: الم نلصبءاسنلا اذكور مت طععمج ماقتاهالةنتفلا نءاز رك
 [اهذحأ ىتلا ةمحانلاريغ ةدحان ص لك خأب ناىدار فاول هلوذ نم دارفا سدلو ىدنجرل نع
 (ىدارفرمتلا فوسخىف ىلصن اكىأ هلوق) ةملالرنرمشلا فاكىدارف ءاعدل اوال هلل نوع ةدح لب ركل
 ليلا ميطنعلا عجلا نالو هل سانلا عجج مال.سلا هملع هنا ىلقني لو ارارع مالسلا «ءلعه د هع فسخ دق هنال
 (عرشالف هلوقو ىل. زهسفنل د حاو لكحرمضتي لب عرش الفاضأ ةنتفلل بدسوهو نككالاومانامدعب

 تسدلانكل اندنءةزئاح ةعاملال.ةرهنلا فور قتلا فوسحن ىف عاج ايةالصلا ةيعورمنم مدع ىف رص
 هنهن مول هيانتجا ىشقدورملا لعف نمرقلا فوس دنءاهوفو تاساطلا ىلع برعذلاو ىبتن | ةنس
 رمقلا فوسخ ىنةالصلا هلوق) ةدمعلا رش ىف نقلملانبانعانذشرافكلابهمشتلا نع مالسلا هيلع
 اذكو ةندح فوس اةالصو ةمجاووأ ةنس فوسكل الص هصنو ىننعلا رك ذاك ةمقملا|ذكو (ةنسح
 ناسالا هلعاف عدس الن ادار نارهاظلاو ةنسحا وكب دارملامرطتس ىو# ل اقو ىهتناةمقملا

 ةلظلاىأ (ماةرطلااذكوهلوق) ىبتنا نسح هللادنءوهفان_ح نومللاهآرامو كلذ نيلبملا 7 0
 نم ردداو لك اولصاو«ةجااذاف ةنسح ىتعي ةعدب هعفرءاعدال عامجالا نان م رخ نا هلاقاماذه 95 0 50 تجرح دن قوام سعورس فالله هاو نامل | بتم لماش ضارمالا موو هلوقو اهتم فونملاىأ ل اصدالاو فذحلاةفوخملاهلوق فو ىايزةفوخملا تامالا || *فرسع/ 61,38 همن يس | نمهلك كلذ ناللاوهالاو عازفالان مكلذ وكوودعلا نمبلاغلا فوخلاو ضارمالا موعوةممادلا || كس من لاو ا” كم ب اطمالاو جلثأاولدللاب لئاملاةوضلاو بك أوكل راشتناو قءاوصلاو لزالزلاوديدشلا حب رلاوةلئاملا | عدو شم

 ىنبنمةفئاط لعل سرا نوعاطلا ثا دح لب وأت ىفراث الا لكشم قف ىواعطلا رك ةورجتهعفرابىوسن || رم 0 '؛ ع
 ناكنالاقفهنع ارارفاوجر ختالفاوب َمنأو ضرأب عقو اذاو هملعاومدقتالف ضرأت هن معمساذاف ليئارسا (عرفغو ك3 ل
 تيثدقو دعلا:انالكن وكي ناهرما ةياغن اهعو رشم ةلدا نموانخش لاق جرخو لدي نان نس تل 00 الزب فو الفهلهتلابتك امالاهدصنالدناو ىلاعت هتلاردقبئثلكت اله. ناك ذاامافهداقتعالةنامص جرختأأ 520 6 ١ الو لخ ديال هجورخاحت هنا ءدنع حقو انف برنولو هلوحندي ىلتي اهنا هدنع عقو هن ىلتباد لخدول لاحت 2-5 هلال
 حراششلا لع ىوجلاد.سلا هب ضرن عامنا لعاواشنملا عفر اعد نوكمف اهم ةيفاعلا مالسلا هملع هاوس 1 0

 1 ركذام قاتيالف اتتنعمن فام ىلعامأ فنصملا ملاك متسدل ىف ةظفلن نم هتضنن فدل الو 9 عقوأم ىلع ىنتمي ىبتتن اةلظل كو لوقي نا فندملا مالكل ح ىفهمفكي ناكل اقثمح ةلاظلا اذ كو هلوق ىف ا
110100010101001 1 1 

 تبت سس اس
 1111/1/0 1 7 ا 1 3

 2 (ءاقستسالا ةالصٍب ان :
70111706 

 مرقم | مص مح اح مماصا

 |لاقصوصةمهحو ىلع. دا لو ه>دنعهّللا نم رطملا بلط اعرشو ريغلا نمءاملا تس بلط ةغاوه
 ظ لمقام ىناحتد وىوماةمالعلا

 ءاونالا نعول بوني ىمد * اوفقملتلقفاوقستسلا 0

 ءامدية-ج وزمم ابهنكل « عنقمكعومد ىف تقدصاولاف

 ظ |نوكبوأ مهعورزو مجاودنوقس واهنمنورث راهن اوذيدوأ هلهالنوك-' العذومنعو مث وهو
 |حراشلالوقنافرهاظاذهو ىددجربلا نعىوجءاقتسالا نوجرذالف مه ناكناف مل قكمالو

 برش هلوان قسليقو دحاو ىنهعىساو قسو ىوغللا ىنءملل ناسا .ةسسلا بلطوهوروتلا حاصك"
 ايقسلا لاق ثح ىرشلا ىنءالن ايس هنا ىضتقب ىتعلا مالكن كلو ىبوتن اهنمب رش ائدش هل لع جهات ساو
 تاكلايدارأو ىبتنا عاجالاو هنملاوامكلاب تن“ ءاقستسالاة الست مش لا فو رطا اوهو ني سلا مضا |

 ارخاؤ (حاةيسانملاو هلوق) هن“ الا كب راورفغتساتلقف طدقلا مهباصأ نيح حون نع ةياكح ىلاعت هلوق ظ

 ةالص

 ظ 3

 أ



 مساس (ندكج هال:هىلع)

 ىلع دازام لبو اةودحاو عوكر ىلع داز ا عانب او وهف نيعوكر ىلع:دانزلا نع ل باوج لكذ نيعوكح د
 موس راوعفرف موقلا ضعد لفرانلاو ةنح هيلع ضرع هناف عوكرلا لوط مالسلا هملع هنادحاو عوكر

 هيلع هللا لص ىنلا او دجوفداتعملاعوكرلاةداع ىلع موس راوعفروأ مهسسؤراوعفرف هسأر عفر هنااوةلئوأ
 هللا ىلص ىنلا نم كال نا مومانلظ كال ذكموفاح نم ىلع فف كل ذك مانو ايناناولعف مئاوعكر فاعك راسو أ
 فوفصلارخ آى ناكن اعقب دق اتش الا اذه لثمو هنظ ىعقوام ىلع مهنمد> او لك ىور مث لو هيلع
 هللا ىلصهنا ل. وأتلا اذه ةعح ىلع ل دب ىذلاو نامصلا فص سامع ني اوءاسنلا فص تناكهشثاعفا
 هاششإلاةاو رلانم فالتحخالا نا لعفاتب ان لكلا نوكم ن اليخت دف ةرمال | ةئيدملا,ثللذ لع فبل اسو هلع
 قلطافاعوكر مهضعب هنظفال مأ تلحنا له سعثلا ل احريتذعل هسأر عفرب ناكم السلا هملع هنا لءقو ملأ
 فو كق بحس و ىامدسالا لاق بت 1! ناب ةعجلا مامايهدينق: (ةعجا ماما هاوق) ليز معا هلع |

 اولسولو عماجلا ددعسملاو أ درعل االله هيف ىلصت ىذلا عضوملاو تقولاو مامالا ءاسيشأ ةئالث سه
 هلوق) رحب ةمحان لكف عمحي ناهركموزاح مهزانمىفانادحو اول كولو لضف أ لوالاو مهازسأرخ [عضومف
 ىضتقي ةبادهلا مالك نال صاحلاورهجلا مدع ةفيتح نأ عمادجتنا ءاضتقم (رهصفسووألآقو
 د نع ىو رهناةرهوجلا نع لقن مثةملالينرمش مامالاك هنع ةياور قو فسوب ناك دهم بهذمنإ

 هيلعهتبطخو ىبوتنارثأ هيفلقني هنالا نبامصأ عاج ايهنا ةيلالنريشلا ىفف ةباطخا مدعامأو ناو
 رمت هنتوا تفك امن امهوتنم ىلعدرللالا تسل مهارباانديس توم موو سهلا تفسك (ىمالدلا
 ىدنفأ حونلي وق ىلع ةمجاو وأروو#انبب فالخالب ةنس فوسلاةالص فلا ف (ةنسىهو هلوق]
 ىلع بجاو لكو ةدانزلا منال بوجولا ىتنيالةلفاناهتسم*”و رارسالا قهراّتخاو (ةمجاو لو هلوقأ
 ىلااوءزفاف تان'الاهذه نما يأ راذا مالسلا هيلعمرهأ ب وجولا ىلع لل دلاو رسهتدثاز ضئارفلا

 هللا ل« ىنلاعم موقاهالص هنا نم ةيلالمنرمشلا قامهدي فن و بدنالرعالا نا لاكلارهطتساو ةالصلا
 لجيش (ةءارقلا لوط: نالضفالا مثهلوق) فخ نم ىلع ركن اهنا لقني لو نورخآرخأتو سو ل د

 اذكوة ملال نرشاا ىف هلوقو ىد :جربلا نع ق.سام فلا خالف ءاعدلا ف يفختداراااذاام ىلعةءارقل الدول
 رهاظ لاقي نا تب هانمّدق مك ءاش نا ىنعملان وك نا ىلعاذد ألمح ناد دريل قاكدودعسلاو عوكرلا ل |

 ةعكرلا فةرقملاةروسل دعب امةءارقب لصختة ءارقلإؤ ليوطتلاةملضفأ نا ىطعب ىدن ريلا نعقمالا
 اهظفح ناك ن اةرقدلاةروسو ةحتافلا ىلوالا ىفأر قد هنا ىنعملا لب كل ذكس داو امل اظفاح ناكناو لوألا
 لبقتسم (هالصلادعب مامالاوعدي مث هلوق) ةرهوج | نع ةملالم :مئاهظفح ١ نااه ريغ امو '

 انسح ناك اصعوا سوق ىلدقعاولو نس>١ اذن هو نونمٌؤد موقلاو ههجوبسانلا لقت سااقو أهل
 ةنسلاوه هنالدالصلانعءاعدلاريخأت ةنسلانامث ةماك دافاو طا نعرجم ءاعدلل رداد
 (سوثلا ىلع” ى-هلوق) فنصملا مالاكنهمهفا<عرصتةالصلادع ح راشلالوةفركةيعدالا
 نافسكال ىلاعت هللاّتا [نم نان ارمقلاو سعشلا نا لاق مالسلا هيلع هنا ةبعش نب ةزيغل اتا

 امهب تقولا باعيتساديفب اذهو سلا ىل خت ىتح اولصو هللااو ءدافامهومتدأراذاف هتاسحنالو دحأ َتوَل
 نافةرهوجلا نع ةساالمت رمثوؤادتب الءالحم الا ل كسلا لحن” ىتح هلوق نمدارملاو لي زةنسلاون 3

 ىلا اذ مب حراكلاراشأ (ةعما مامارضح م ناو ىأ هلوق) ىوجاض.أ ءاعدلا كرت تيرغولختتال
 هعجلا مامارعااذااضن.أ اممفو ةيريهظل/ؤ ام ىلءمهدجا سم ىفوأ ىاعطل ا رمش ىنام ىلع مهز انه ىف (ىدارق | اولههلوق) ىرادحارقلا نع ىوج قاسسفا نم ةموهفمارذ- نا هل ج ىلع فوطعمال اوهلوق نأ

 ىدنجرعلا نع ىوج مح ماما | مف مهمؤد مه دج اسم ىف ةعاجاءاواصن نا زاةالسلاب موقلا نب نعلا

 الو قيسام نوك,ن االا مهلل اةمحان كح ىف عمج ناهركي هنان م رحيل نع .سامل فلات اذ فو
 ةعجلا مامارضحملناةعاسجاب ةالصلانماوعنمامتاو ةقلاخلالوزتف ةعج |مامارعا نودي ناكاذاام ىلع



 (نيعملا مف نم لوالاءزجلا) موس

 اذاةسلا يش هناارنمو ةقيزح ىلارمار مد: ف سو انأ نال ةعاط هنظر اعف ال هّدع اطاىفذامسالا مطعت نا

 رح ريسكتلا نعاهس ىت> كلذ هلغش ف سونادأ ن اىرتالاهذاتسا همَّدَو ناو هذاتساة مرح ىمش نا

 ةفاضا نم لمقو كسلا ريسغت ىناك همدسمىلا سلا ةفاضا نم ىو أ ىهو ه.دسولا محا ةفاضا نم
 لاقي مصالا ىلع هد وجوادبعلا مدقو ةعاجلاين ايوب امالدبعلاب هنرقو حاتةملا فاك هعونىلا سنلا
 فسخ لاسةيناةغلدوجالا ىرهوجلالاقاذأرقلاو سعثلا تفسخو اعمجرتلاو سعشلا تفسك
 الكاما سعثلا ءوضءافح ا:هدارماو ضعبلاباهذ فوسكلاو لكلا باهذ قوسخلا ل.ةورهتلا
 بدالا لهأ نمباع نه ىلعد را ىلا ةراش ا هسفو ىوجراصنالا نيب وابنيرهقلاةلولمح تس اضعد وأ
 قالا ح رصدرلابو فوسفما اظفلرهثلا ىف لمتس امنا هنابة عاج رهقلا فوسكى سل هلوق ادهم
 رذاذهلن عونلا اذهدعدارمو هبوض ناهذ فوسكلاورقلا ىأ هترئاد باهذ فوسملا انلة لاف
 باتكلاب امسع :رش تتش فوسكلاةالصنا ! ءاوىلالمنرمثلاو رك ذامملا هلع نعطالاذاف فوسكملا
 هللاتان ؟نمةي [فوسكلاو افي وذمالا تان الاب لسرنامو ىلاعت هلوقذ تاكل اامأ ةمال |عاجاو ةنلاو
 نمدحأ تون افسكس الروقلاو سعثلا نارحلا فاك ىراذملا ىف ةنسلاامأو ةياهتلا فاك ةفوذملا
 تفسكلاقيهلوق) ىبتنااوعدافةراور فواواصف مدون راذافهللاتاب نم ناتنآ امهنكلو سانلا
 رعفربرب رح لاق راتخخلا فك مزلب و ىدعتي هللااهفدكو سلج باب نم سعشلا تفسكا ا سعشلا

 ّن زعلادعنءا

 ارمقلاو لدلا مو كملع كت 5 ةفساكب تسل ةعلاط سعثلا

 ىلع بوصنمرهتلاو كمت عاف هنا ىلع عفرلابو ىكتلوأ ةفساكل لوعفم هنا ىلءاما مو بصنب ىور
 لاقو هنسا ع تددعو هتيكماذااض: أ هتوثرو ةمئرم تما |تدث حاصلا قلاقرهت قالطالالهغلاو ةيعملا
 لاقف موضعي كلذمطن 'و أطخءاملا در دشتو هان رردصم:دغانزو ىلع ةمئرملا ىفازاتفدا|

 ْ ىطخضمفددش نموةدمعك 5 ءايديدد_كنالب ةدشرم و

 نءرهن عد رألكوأ نيتعلستب نيتعكرلكرثك أوأ اعبر أ ءاشناواهرادقملقالن اب (نيةعكرملوق)
 مد_عوةماقالاو ناذالامدعف (لفنلاكهلوقإ) ةياهنلانعىوج لضفأ عب رالاوعئادملاو ىتحلا
 هماسق نال ل فنلا صءاص_خ نم ىهىتلا ةمعدالاو:ءارقلاد مامقلا ةلاطا فو ةهوركلتاقوال قزاوحلا
 نالءاشناةءارقلا فلفو نارعل اردقب ةيناثلا فوةرقملاردقب ناكىلوالا ىف مالسلا هلع

 بحأ امامهفأ رقي ل_قورخ الالوطامهدحأ فغاذافءاعدلاو ةالصلا,تقولا باعبتسانونملا

 ىدنجربلا ءىوجا٠-فطوطءاث ناوام_هرصقءاث نافدوعملاو عوك زاامأو ةيوتكملاةالصلاك
 طقتلللا نع ىدنجرلا ىفو رح اوعقج ا نكح, !نااوعمتعل ةعماح ةالصا | ىدانب و(حاناذا الب هلود)

 تورامل (نيءوكرب ىفاشلا ل اقو هلوق) ىوج اواص: لواوعدراهنلا فصتو أر صعل ادعب تفسكما اذا

 . تاديمم عبرأو تاعوكر عدراننيتءكر سلا فو سك الص ىلص مالسلا هيلع هنا سامع ناو هشناع

 نءهعاج ن يمك |ىوردقوةءارقلا امهمف لاطافنيتعكر ىلد مالا هلع هنأ ةصيق ىورامانلو

 هتقفاومل ىلوأ اب ذحالاو ر يشب نين اممنلاو رك وأو ب دنج نير عدو رع ناةللا دع مهنم ةياحلا
 ىلدهنامالسلا هيلع هنءىور هنالو كلذ فالك امم هذم ناتن“ هنالداو راعفمل ة>الو لوصالا
 ىلعدازاع ىفاشلاذخأ, لو تاعوكرتسو تاعوكر سنو تاعوكر درأو ةعكر لكى تاعوكر ثالث

 نعوكحر :



 35 (نيكسمالنم ىلع)

 ىنعأ هطئارث ن متقولا نايربنلا هنقعث هطورمث نم ماعلا نذالاو تقولا سدلذا ميدتن سداورعتلا |
 اذام فالخم ركمأل ل اقلا نمهماب | ىنو اه ماي أر غىاهاضقف همادأ ىنتالص هتتافول ىّتح نب رشتلا مانا
 هبئانوا ناطلسلا طرتش ملاذاو هجو لكن م هتقو نع تف,مل هنالربكب ثدح ةنسلا كلذ نم هماداىناهاضق |

 نم ىأ اهطثارش نم لاق. نا تن من هنعن اطل سل ارك ذداونغتسام اكو ماعلا نذالا طارتشال ىنعمالف
 اطورمش ىأ هطورش نا لاقي نا عصف. كف ةعاج مامالا عمانه دحاولاو عج ىهىتلاةعاجلاةعجلا طئارش
 تبأر ماء ج نوكت ناد. قبالة عاجلا قلطم هيلار وظنمالوةأو ىبتن اةعجلا طورمش قد رثتلا اريبكت|

 ريغ رخو ةعجلا مف ناسعالا ىلعةضورفمىأ (ةدوتكموهلوق) كلذ :ريطتب باحأ هنا ىوجلا طع
 نذلر ردلا ناك ديعلا السا ذكونامعالا ىلعاضرف تسدلاهمالةزانحجلا ال صاذكوارتوولو ةضورفلا ||
 هنا لعاو ةعجلا تريشأف ةعامس ىَدْؤ|هئالد .علاةالص بةءنو ريكحي نو. ىتحلا نعرفلا ف

 نانعىوج ةسعجلا مورخفلا موواهفرعمو ن اكحن | ةعام<رهظلاةالص ة.ضورفملا نم ىنثتسا ا

 ةرهوجلا نعرد مصالا قد علا الةارعلاوعاسلا ةعاجج رخ (ةصتسمةعاجوهلوق) ر رمق ساو ||
 ريطتتلان الريظنتلا نم ىلو |ناككل هفعض ىلع هبنول نك ىلشلا هيفرطتاذءلو عصالا فالح ىلا زلا فاق
 الا فالخ ناكح ناوددععلا ةعاج ىلعربستلا ب وجو مدعب لق دقو ه.لوق درء ملاذاالاهحبالا|
 ضارتعالال وق أو ىوج نسهلوقل هتمءالم مدعار هاظرظن هبف ( لا لاحرلا ىلع بيف هلوق)ةيلالمنرمشأ|
 ناالامهللا هش سلايريسعتلا ذعر د صولالا هحنالةئسلاو بوجول ايريبعتل نمد ةمعءالملا مدعبحواشلا : ءا |

 بوح ولا ىكح ثمح ةيقسلاب ل وقلا ففنصلإ هتةفاوم نم همالكن مدمفتسا |مهءلع ضارتعالا هجو لاش

 الاقو هلوق) بوجولاب لوقلارادغا هجوانه هلرهظدق لاب نار ةمءالملا مدع نع_اوجلا نككو 8
 عمت عرش هنال جارسلا نعرهناض»أ اذه ىئامهوق لع ىوتفلاو (خا ةيوتكملا صنم لك ىلعو#|

 ناك هيددو ىذلا صنلاو سايقلا فالحت ىلع تنئ ريبكتلابر وجا نا هلو دوب نملكدي دوف ةبوتكللا
 ىف (مقملا لج رلايهلوق) صنلادر وم ىلع هيفرسصتتقي س املا فالدن ىلعتد امو طئارشلا ذهل «ماخأ]
 اذااعد.ةمريغءادتقالا,بوجولان اها صاحو ىوج حالصالاو حاض. الا ةعجارع لعب مالكقملابد بقتل
 طقف ىدتقملا ف د.ق ةماقالاف ىبتنارفاسع ىدتقا يقم لع بح وردل !ىفلاقاذ_ةواعقم مامالان أك
 حراشلا ىلع ضرتع الف ذةنيحو عدالاو هام ىلع ندب مامالا بناحىنةماقالابحراشلا سقت نارهظم
 نيرفاسملان املءاو هصنو تارهذملا نعىولا ىأو ه هل ةنام كل ذ ىلءلد حالصالاو حاضباالا ىف هرك ذاك
 رصم ىمامالا ناكن ا ىنطانلاةيادهىفو مهاعريبكتال ناتارهذملا ىفاكمصالارصملا ىف ةعام اول ىاذأ
 دارملانا معاو مصالا فالعخر فاس ىدتقا يقم ىلع بدوردلا قدرك ذامنارعتانه نمو بتناك | مهياعامهدنعو ةفين ىنأدنعمينمدحاو ىلعري كتالفرصالا لهأ هفلحتو ةعاجلا لصفراصمالا نمأ
 ةأرملا ىلع هلوق) همالكف ايس كالذ ىلع ل درفا ملا مامالا ىأ ا مامالا ناكاذا ىفطانلا دب ادهىفو هلو 31
 بجاوواهنساماهيرهجلنالرفا لا فالخةروعامتوصنالريكتلا,تفازئةأرملانارعا ( رفاسألوأ
 هعبانولف ىابز هنافامءاضق دعب لب مامالا عمربكيال نكل ةعرت دة ةمدنال قو.سملا ل ءسع اذ كك ||

 همامادكرت ناوابوجو قب رشتلاريبك< جوملا أ, (عورذ) ةصالخلا نءردف:7ةىلتلا قو دسفتالا
 هدوجولربمكستا اي مئابتع رحت هبوجولوهسلا دوه مامالاأدسو قومسملاك قحالل او ةالصلادعب هلادالا
 ىكح(ةق") هحرشورب ونترسكتلاودوعمسلا طقس ةىاتلانأد بولو امهمدعلام رجول ة.نلتلا مئابتمرحفأ

 هذه نمطيشتسادقو ةقضحوأ مهب ريكفري.كتل ا نعاهسف ةفرع مون برغم امهم ىلص هناا 1

 ىَدْوب هنالوم.لا دوم فالخم مامالاهكرت ناورييكتلا.ى أي حملا نا ىهودلةملا,ذهابنمءاشأ ةعقاولا |

 ةديحسك اح هيف مامالا ن كملف ارفالةالصلادعب ىَدْوبمنافري كتلاامأ اح ه.ق مامالا [ناكفةالصلا ف
 ارممو هيلالمت ريث هنالص ف هعم سدل نم هعاع ةالصلا ير اخا هو ادأ بدو هد وه دارماورردتوالتلا| ١
|! 

 يللي ييجي ير رربرببيبطصطصللللتلت_7_7ب“لب ب دشش7ْ7ْ7ْ””تللل



 |ىهلوقو ىل زلا هيلع ىرحو جار عملا فاك ةمطخلاو مالا ىفةيرحتاو ناطا سلا نم هرامتعا طقسامالا
 دس 77777797700000 سا

 (نيعملا تف نه لوالازحلا) 0

 | ئراض>ارقلا ن ءىوج ةرعتاؤلصلاهذهدعب ريدكتلا نسلق هناك فرط ةره هلوقو هل ءاق تان ىتعت نس
 افلا بئانعوقو هيئل يداسعام طقس ةززك هلال هلالو اهل درأأهلجئاءذه ناهل اةراشاهبفو

 ١ رظنلاه جو نسسملو ىوجرطت هسففن سرع عض خ نم لدي هنا ند هروغلا فامو جمصلا ىل_عز والوهو لج

 ادوعب ريعج همف نس ناب هج وب نأ ن ولات رمال سم هزوكلا»: ةريعخال ن نس ناوهومهروهظل

 داو ربكأ هتلاربك اهلا اوهنناالاهلاالر يك هتناريك اهنا لوةب نا قب سشتلاريبكت ةفص متريدككتل ىلا
 ردمتلا عيطمءانعمو لاق مصالاهنا سوماقلا فول. كا ءذلا نارتو لملم ندر قأماوهو

 ظ دق اسندلا اع نمدارف ءادغلاب هاربا ىلا بهذي نال , ريح رمأ ىلاعت هللا نا هلصأو قاس |هنا لهو

 ةراسشنلاب أب هنا لعهتوص مهارااعمءاملف جدلا لمعت البكر بك |هللار ءك/متلا لاقف جيذلل هنب عضأ

 هلوق) دحاهنلو كا ملا لاقف دق هنأ لعامهمالك ل يغاماع ءانفربكا !هنلاو هللاالا هلاال ل اقف
 ًادعلاةالصكر اصةرئاعشلا نم هنالو تادو دعم مانأ ىف :هللااو رك زاوىلاءتهلوقل (بجاو ليقو
 نعةراسعاهمال بجاولا ىلع قاطني ةنسلا مسا نال بوجولا ىفاسننال نس باكل ىف هلوقو هناريم 2ك و
 هبقو ل رءادةقالاب بج وامل بجاو هنأ الواو بحءادتق الرو دعراعق لاق اذلو ةمضر اةقيرطلا

 .ضرفريصت و ل_صالا ِةنسنوكيةوث نم كذا او نوك«ن اءادتقالابهيوجو نم مزابال هنالرظت
 لعجو ازاحم بجاولا ىنععةنسلانوكت ناانهز وج ثدحرهنلا بح اص نمبععلاو لفنلاك م ازتلالاب
 ظ :أرملا لع تح هيلعسحي نمءادتقالابدسإ وىأ هلوقب أب اهد هنيب مث بحءادتقالابو هلوق ةئ رقلا

 ظ ةئسلا ناىلا ليم هنماذهف ىوج بوح ولا هني رق هلعج ئالءالن | ىلا اذهوةمعبتلا قد رطد رفاسملاو

 اىقو ةواضر أ هضتقيبوجولا,لوقل |بن اح لسعد حراشلاريرعت اد كحو اهي ىلع فنصملا مالك ىف

 ٠ هيلع هللا لص ىننلا ةيظاول ةنس لبقو هلوق نمدرك ذام ىنعب ضوناةنسلا يلد ل جكسلا نع ةيلالرنرعثلا

 ريبكت ىف فالخلان ه«قسام (ةسلتت) راكنالا نءّةدّرعملا ةيظاوملا لعل محتناالا لم 0
 مانالا(ليكت ”) اكل اب زعم ىناتسهقتلا ن ءانضشةيرهجلا قاض | تان ةنسواانجاو هنوكل ققدرثتلا
 لاق ناهربلا نع ةملالمنرع ريرسقملادنعرشعلا مانأ ىهتامولعملا مايالاو قد رشتلامانأ هتادودعملا
 ىمتاق رام تادودعلاو هدب نامورعأ متاع لفوق رنا م هالك لو
 ظ رهجلا نال دوعسم نا لوقمامالا#ج رو تادامعلا ىف طوحالاوهو رثك اهنال( نامامالاذخأ هدو هلوق)
 اهيقؤب بجاووة عدن نييددرتامنا اورك ذدقؤاطامتخاىل وال -5 الايذخ الا ناكف ةعدب 00
 ىاوسالا ,ذاذوامجوق ميج رت ىضنقي وهو هريغوط محم اا انشح !ًكرتي ةنسو ةعدب نيددّدرت امواطامتحا

 ٠ |ةماعقىوتعلاو لملاو تاق موم لا سانلا لع هءاءوةدالخلا فو امذوق ىلسءىوتفلا نا هرمغو

 'ث ةريعلا نا مصالافءاح اسصو ةفينحوبا فل اذا هنا ىلع ءانباذ هوامدوق ىلعراصعالا ةفاكوراصمالا

 ىواسحم ىاك اضرأ هن ىو رمةلثسم لكف ا فوق نايل ِ ىدموهو ىس لا ىواحتا ىف ةكليلدلاةوق

 ىوةفدر وانه هلوق جرت نم خا ةلاىفام عفدناهرو بهذ م[ تحاصلوقريغب تفي فيكفال اواضأ

 ردو رت ةنس 6 رن يالطصا بج اوو هعدب نين ددرتامن ان مزمل هنا !ايناوهب جاشملا

 0 طن جد حوال لوقرتذ حالا زاوج مدع ىل-_ع ىندي . مفلا ى هرك ذامذار اا هنف قو

 سد ذهلافلاةثي> اضرأ ةيادملابحاصو ةمجارسلا ىواتفلا بح اص مبنمبهذملاةسْعَأ نمةءاج
 ىفءانركذاعهحيرصتلر هلام نهبملاو لاحلك ىلع ةغن-ىأ لوقب قفين اىدنع بحاولا

 دوعمنبانا عع دوارهسونلا ةهار ىعاذهبلدتس وا واره> 5 !|١ ى فالخلا لو ءاضقلا داك

 تب اذاو (رصمو ةماق ا طرش هلوق) نيءدتسالا ارأ انوشلا عقرب ل_ءلهتالا اوعقمجا موقل لاق

 |ةعملااطرتشر امد رشنلاريبكتل ىأ هل طرغشمف ةدطخما ةلزنع رئاعشلا ع 0 معرض ايريشلتلا صاصتخا

 05" كال

 رعأا
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 اطاغلارهظ ناو ا ناكرتا ةروشنم لئاسمق نستلاقلاق لوقأو وهسفنا بغلاف رهظتس
 رطفلا ىنهنال امهفدغلا نمنوج رذالمت اة فين ىنأ نعفلاو زلادعن امهال سناب نيدنعل
 ءاقمل ىضالل نوجرذ مما هنعو رذدلل امومف نوجر ذك مهنا هذعو هس | اننك ان الا فو تقولاَت

 عنتما اذاهنالىلوالاةداو رلا ىلع ىش#: ىالجلا نعىتنا ىفاخ ىبتناهتاوفلرطفلل نوج رذحالو هتف
 ناىلو الاف ةباورلاهذه ىلع لاو زلادع لالا مو.لا ىفامرمف ءادالا, طاغلاروظا ذا اعف دغلا ىف ءاوأل

 5 تف. .* سيئر و قى حرص هيو هنأ حراشلامالك ىف هقرعل مولا ةفاضاناىلاريشد وهو ىوج ناك لا سات 1 0 0-1 مويلامسا ةفرعنالت افرع لهايلاقي ناهقح (خناةفرعل هان هلوق) رهن انهد ارملاوهو ةَدقر 2 ته 7 لهايهشتلاو هفرعن فوقولاو ةلاضلاداثناو فرعلا نمسماعتلاو مالعالا ناعم أي ف. رعتلان 1 ل (ماومسقنأسانلاهببشت ئأةلوق) ةعونم ومملاوأ ةياغلا ىوخدقرذضربخأتلل نآلا ل
 0 كمي: 0 ءامدلا كح ىأ ئذب سدل كسلا مدد لوقك ف وقولا يح ىفىأ (ئثب سدا هلوق) ة.لالبلرش

 رهاظنال مدتلاوهو رك لوصالا ةباور قوهركمالهنالوصالا ةباور ريغ فد و ف سو: نأ نع ىو 0 د 53 نوعي ميتال اندنر ا اذهو باوثلاهب لعن ئثب سلهنا نمل يقام قفاويق ةحابالافرهاظاذه (حنا ةدادعلا فاض كلر فلور تي > . || عبج لعشفىننلا قاس ةركتوهو هلوق) ةششلا هنعىفت اريتعمنك,ملاا هناالاةقدقح ْىث :
 ناكمىفةبرق دهع فوقولان ال ةهاركلا!ىلوالاو لكلا لاقو بانتجالا بواطمدنا ظفالا اًدهَُلُت

 للعب نا ىف ةهاركلاديفبالاذهو ةيلالين ثلا ف نكسل ىبهتنا هريغفف ةرق نوكمالف صوص

 برر كري وسل درو | ىئاترقلاعماجلا قامو هبشتلا ىنعمو هذ جو رخلاب موملا كلذ دصقامأ رك الالثم ءاقتشنت سالاك هب ظ
 كر 0/ن . . | قاكلا ورك ذامل مح اذكو ف ثكو فوقو نودي ناك اذاام ىلع لمحيزاح مويل كلذ فرشل اوعقأو

4 
 (عرفإّةها كلا جيجرتي ةقطانممتارامعن ا لصاحلاو ريخلا فل اق كلذ كوهو هفعض لمقنو ريبعت رش ى]نس

 ةضأ الن مىنعب ةيعضالا ماأ ىف جاحدلابوأ كردلاب ةحضتلاةحادالاو رظحلا باتكح نم ةريخَدلا
 ىأ (ةفرءرذدع هلوق) رحب سونا موسرنءاذهنالهو ركمنيمتتملابهبْشتلا قب رطب هيريسعل#
 دنءرهظلا هنو لأ نايرهلا ىف همفرطتور ددلاو جارسسلا فاك هذ فالخالو ةفرعرف نموؤ :

 دوهسملان مريرنولىتح خا ارتال, ةالصلا بةءهيىأب هنا لعاو باكل ىامياعصالا نعروومشملا من ىفأت
 ريكو ًاضوتءاش ناف مال ءلادعب ث دح هة.سولو هر أب ال ءانبلا عنعاع ىأوأ ءارهتلا ىف فو.ةصلاز وأم

 انريكتلا نال ىبتنادصملا نمبر خضالو ربك هنا ىدنع صالاو سخر مسلا ل اقرا هطرمغ ىلعدي 3أوأ

 لاعللريكف كلذ دعب ريبكتلا هنكعالف ةالصل اروغلاعطاقةالصلا مدع عم هجور ناكةراهطلاكارقتف
 ىبرتناةرا وطال يرضالو ريكح .هزا مدالاريدكتلا لمق مالسلا دعب ايسان ثدحاول ل لال اقاذكور
 اذكح يملا لع :ربك وأ ضونربكم نا لق ثدحلا هقسس ناو هل وق نم ىبل» زا ىنام عج رثل ىف هلاك

1 
 ل
1 
ْ 

 ةيناثلقيملاذهوتاواص نام عمىأ (نامثىلاهلوق) لاكلاو ىسحترمسلا هركذامفلاختالف هو 7
 لب !.غملا ىف ةلخاداهنا ىعدب ىت> ةباغلل ىلا لعمل هنابىوجلا هيفرظنو رهن !.غملا هلع ا دان ةياغلا

 نودتاسشالا تهت لخدتف طاقسالا ذباغ لبق نموأ عم ىنع؟ ىلا لاقي نا ةرادعلا قو عم ىنعم ٠
 ردلاقهرقأو ىننعلاهلاقالضف نوكءاملعداز ناو (ةرحهلوقإ) ىبتنا زنكللا حاتفم ىف ءركذ اكطاقسا١
 ركع نكل حلا اريك هتيدحاواريدكر بك اهنا ءاشن | اذه ىلع ديزي هنا حاتفلادادما ىف ىلالينرثلا رك
 نعىوحلادمسلا هلقنامري_ث هيلاوزوحال نيدلا ىف عارتخالا نا نم قاكحلا نءءانمد ةأامهشألا
 ىلادنسمهنالعفر لحم ىف (ريك اهلا هلوق) ىبتنا ةنسلا فالخ نير مهين استالا نان م ىراصحارقل

 ل م 1
 1 مصان

 د_عمناكمددهدلا ف ناكن اييورخلل جيحجرلاذا ام ىلع ىبأب زلا مالك لح نكع لوقأو ةيلالبن : |
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 درا دو 5

 كى( 4 نم معبر 0

0600 

 ولا 000 3

 وبو
 0 ل

 1 ل 2

 0 ا
 مل ل

 .٠ رح م ىعحتار

 واو 4
 ل 5

 ل كور

 ٌَ ىدور

 ج ىو -/

 اهلوق) ةيفيكل اكالتب نكي ل هنال حاادرفنماهاضق بحانافهلوق فالي دئاوزلاتاري.كت ىلع يتلهشم ١

 (نيعلا مف ندلَو انزحم ١

 / ىبداراو لعفالال تاق ل عاف ىأ لعافالدبق مامال أعم هل اود ىنعأ فرظا|ناهمالكن م مع (ىضقتالاهناف
 |[ تاوفلا ف قاطاوزنىل والا, تقول ج رخاذا|م هنم ملعب وازامعادالا مامالا عمتاوغلا لصحنا ءاضقلا
 | ة.حاوةالصدسفا لحر ىازغلب انفو عصالا ىلع اقافتامدسفامثعرمش وأالمأ عرش ملاذاام مف مامالاعم
 | اهردعتزاوج ىلع قافت الل لعفهريغعم اك اردا ىلع مامالا عم توغل ادعيردةولورد ه.لعءاضقالو هلع
 | ىناذكواهدعام ةثلاثلا فو ىضلا, ةمناثلا ىفو ىلعال اىلؤ الا فأر قب اهبرا ىلهادرفنم دءاضق ب> | نافذ
 ا تتافناىفةرعظملاةالصلاب ةقاعتم مامالا عم تتاف نا هلوق نم عمةظفل نا لعاورمنربخلاءاح كل ذي ةعبارلا
 | نإ ءاضقلامدع هوو ىوج ىلوأ ناكل هتتاف نمىضقنال مامالا ىلداذاو لاقولو هدعبالو تقولا ىف اهضقيال ل جر اهدؤن لو د.علا الص مامالا ص ناب ةعاجلا صخعتلا نعةالصلتتافنا ىأ تتافنال
 بحاناقهلوت نم هنعوانمدق امهمفانسالو ره درفنملا منال طتارمشنالاةِ رقف رعت لةفصلا هذي ةالصلا

 نيتعكردالص ىهودسعا الص ىف ةدوهعملاةمف كلا صوص#رظنلا,ىذملاءاضقلا نال حا ادرفنماهاضق

 اراك ]اك هءالص ىضقي ىأ هصنو ىناسهقلا| هاك نالوق* اداوأءاضق ابتوكفو (دغلاىلا رذعررنؤتو

 اهلصن لرد ءالب اهرخأول هنال هيديق ىبتنا ةفخلا ىفكىدؤيو أ اهريغوةرادهلاو ىالحلاو ىنامركلاهيلا
 لكلا دنعدافالايديعلاةالص ءاضق بحال هنا مصالا ملا نمرحلا فو رهن ضال ا درع فالخدعب
 ىقاكلاقولو ة.ضتلانودةال_دلاداسعت ةراهطالب اهالص مامالا ن انيستاذا هنا ةمالا ف ىأبسو ىبتنا
 (هدعباهلص: 1هلوق) لوالاكىاثلا نمابتقو نال ىلوأ ناكلدغلا نهلاوزلا ىلار ذعب رخؤتو رب ونتلا
 قيفىناثلا مولا ىلااهرخامالسلا هيل ءهنأ نم :وراماكرتاناالا ةعجتاكءاضتلا مدعامف لصالا نال
 اذهفعضرها كاواقلطمرنؤت ال مامالا دذعو ىناثل|لوق اذ_هىو ادطأل ا لعجو لصالا ىلع هءاروام

 :ؤ:و هلوق ىنامداخ طقف هلوق لعحجن اعد اذه ىلعف (خلا لوقنوأ هلوق) رهن هوامهااذ ذو فالخملا
 ظ ملارطفلا دع ماكحا ىأ هلوق) ةملالرنرمث نيرمالا د>أ ىلءارصاق هاء نمىلو أر هودغلا ىلا فو رذع»
 ظ مون ماكح | ىه تايوداملاو طورمشلا نمانه ىلا املا لوا نمرطغلا موو ىف تركحذوللا ماكحالاىأ

 ارخؤب هلوق) ىلا, زاهناىلا ةجادللاوفلانمامدعو ماكحالا كلت قفاوبامد ادعت ىلا ةجاحالف ىضالا
 ًاريخأت بحس اغا ليقو ىضنال نم لمتف ىرصملا ف قاطاو ىو رقلاال ىرصملا ق-ىفاذه (اهنعلكالا
 | هنال قالاطالا عجرت فره اظوهو ةملال نرمشال ف هريغقح ىف اما 1و هتيدفضا نم لك أيل حض نا لكلا
 أه ذاملوق او ىوجاعرتمركال هلعلو ىلمأت هيف (هركءالرخؤب لول يح هلوق) لقب ليصفتتلا كح
 || نا لعةلادةنس رق باستسالا لدم ىلعهلوق نماهتعلك الا رخو انه نكل فنصملال وق بقعح راشلا
 || ىهتنا[كهلوق) ريبكتلا عطقب ىأريعذل اريك لرهاظلا (اهعطقب هلوق) سعر كت ىأ هركمال هلوق نمدارملا
 | اذكى ب رطلا ريكي فنصملا لوق ئيو ةباورلاهذ هىلاو رهنعثادبلاىفاهب مزح (ةباور ىفةناسجلاىلا

 || عويلاسانلا لو (مامالا عرش, ىحةباور فوهلوق)_انهشتيبلا ف وريبكت بدنيا هناىلاريشي
 || لاقةلالمن ريثلا فاك ةيطخلا لعب ىأ (قب رشثتلاريكتو ةمحفالا رعانه نكلوهلوق) رجئابلع

 || قرلعي نا نيف هيف هي نابتالا ةفرع موي ىلبق هجلعت ىلا جات قدرشتل اريدك ن اعماو ركذاذكهرعبلا ف
 ْ المالاوزلا لبق حبذا ازوك له ترخأاذاو (حمارذعب رنؤتو هلوق) ىبتنادبعلاابليىتلاةملا ةيطخ

 | مولا ههتلاممرخالو لاوزل ىلا: ضتلااو رخأ لالا موملا قد_#علا مامالا لصم لولو ىجلب زلا لاق
 | مامالا ىلع نانوجر.ال ازاكح اذاالا ل اوزلا ل.قمهتزحتالىناثلا مو.لافاذكو لاو زلادعبالا ل والا
 |واف هاوق) اهتقو قبامزوتف ةصخالا تقوي ةنقوماهنال (ماداةثالثىلا هلوذ) ىبتنا مهئزحتذ شبه
 ىتتحلا فامو زاوحما طرشر طفلا دمع وطقف ةهاركل ا ىننلانهرذعلاف ىابز تزاحو مءاسارةعالبرخأ
 بب رغهنارعبل لاقى الحل اةالصفانذكرمباهلص: لرذ_ءريسغي لوالا موملا فاكر تاذا هنانم

 رهطظتساو



 1 25 (نكسح هال ءىلع)

 عملي 0 0 هس و اميف ءدبلا

 3 هروسلانوكتنابحسو (ةروسلاو ةحتاغلاأر قد مهلوق) صمصخمت الفرسكتلانأدس هنا مرد
 "كير مه دلو ر ةروسلانوكتنابحتسو (ةروسلاوةحت رغيمهلود) صيصخع الفريشتلابأدسهنانمرد

 بل ب ا ريكي م هلوق) مثفلا نعةيلالمثرمشة شاغل ثددح كانا هةيناثلاىفو ىلعالا كب رمسا ميسيلوالاو

 + ممر, || نع ةيلالبنرثلا ام هفلاضو نيتهكرلا فورسلا دوس كتي بح بجاووهو رضلا لاق (عوكرلل

 تك ا اا ريالا لاقتنالا تازتكت رغب بحالف بجو كرنب الا بحيالو مسا دوعمس باي لكلا
لكلا نعاذه لش ايفو دئاورابةقفلم ب انديعل الصنم ةسانلاا /

 رب ماقبل كلو دل صاصت ال هنااضي أ 

 +. مو 4س | ةطيدا م فانانعةانراتتا نافل كال بجاه ريكا الا ىو
 200 تي لجأ هللا ايفللاقاذاو سلا د وبهم برع ىتحاهريغ نودديعلا لصف بجو حاتنةألاو ريتا فل

 ما (. م*:]) || (سابعنبالوقب ىفاشلاذخاو هلوةر دجانعةياورو (دوعسمنالوةوهوهلوق) بتنا /

 00 ا دارت يح ا ٠ تدعو ىلساذه نعو سابع نبا مهد لوي لجلايسانلاساسلاون
 تي 20 0 1 اكل لاقو ةيانعلا قائل ذبدرمافدب ثلا نو راه هفاخ ىكصمناف سارع را ركودبلا ص

6 
 1 د ةرادعلا ضءن لوق هنال 0 دنا

 3 تام وسع 06 ةالارا نباص اذخأ تاداورلاتضراعتامل (رمثعةَسةءاور فو هلوق ءاالينرعشلا ىفاذك

 حب عر داو ياش 1 (انركك لكي تكس مها ءالسلا قدوهلا فالخخ ىدبالا عفرودئاوزلا تاركا
ا ن ءىلوأ جيستلا حركيا لاقو هيدي لس رياذ هو نو:سمركذ ا مهنبب سل هلأ 1

 1 جر 5 4 ا/ || نعةيلالع رش توكسل

 نر تكي 000 نالهتلقو ماحزلا: راكح, فا: لب مزالب سدا يدقتل اذه (تاعست ثالئرادقمهلوق - ا

 و راي منع ولوال مارامالاعفراسقلطم (دئاوزلا ف هيدي عفربو هلوق) ىوجو ىلا رش اتشالا ةلازا هنمدوضقلا
 ؟بال/و

 ناو ريدكتلاناههجوو لبق اذكهيدياعفاراعك از ريك“ هنافاسُءاقريكو ل ةعكرلا توف ىثخخو اعكأر زر سل بكدقم

 نالىلوالاو هو ربنلا ف لاق عفرلامدعب مزج تغلف هناالانيديلاهنيتركراذعغأ ف الط بجاو هلأ

 هير ريب رن ماسلا نتي بسوار دع لموت را
 0 ل اس ا

ىعوةالصلا لبق بطن ثحح ك سانا فبطخماهزاالو ى بز ايرشب تسيلدعلا ىو هنراقيو 1
 0 يرام( 4 

انل هللا نال كسا نماملعتلىها-اودال صل تيك: نالاطرعشب : 8
س 9 يع تر عل ... نعى :اياسهل ب

2 4 

حاذا هنال (زاحةالصلا ىلع تمّدقول ّج> هلوق) ىلبزلا
 نإ : ماعز 00 ع رهو ىليز كو الاءاهعدقتز وكن الفا كرتزا

ىوالا فالنووأ د رع لغو (ةنطخم رافال اود
 يعل رب .دلدام نابي اذه حراشلا لوقرهاظلوقاو ية 

 لاو اكن و 2 مع هلوق) عزت ىأ ةنسلا ةفلانشي رك ىلا را لوق نا ىلع ةلآلد هدنوانتفىوالا فالح هنا ةيلضف 4

م ىلع ىنعاة نم (رطفلا ةقدص ماكح هيف سا /
ىلعاما بحت كو بحت موس ىددب#“ ناو بحت ن 

 ل 0 ماما 

و» ارعفلف 7 ناامأو باصنلل كلاملا مسارح لعق
: ردفلا عواطبف بت ىمامأو نبك ًآسملا

 00 326 

 ناني رضاع | طك لا وا انغام بيو شوأ رم اسوار نما سنصتخ بقل
 0 8 كا نا نكمانلق معلا است دثاةالف جو رخال قاسهؤئادا بدناذاتلق نأف رك هعقلاضاهاوسام 9

 01 د مهن تشو ردلا ال ةرهتالملا لبق اهدؤب مم قح وأ لياقا ماعلا اهب أي موس 5

 0 لب || ملعتلل تع ةرشةبطخملا نال هيلا تح | مك لك اذكموهرااواهلحمىف اهوجرخملاهل.ق ىتلاةعجلا فا

 ةعج قٍديمحتلابادس ّمخحناو حاكنلاو ءاق تسالاو فوسكلاو نيديعلاو ةعجناو لاف ثالئر ءبطتلاو] ١

قلا منو فوسكلا اهيطخ نوكت نا ياو ردلا ف لاق حاكتوءاقستساو : ١
 ريكتلابأ دست وهراملو كلذكن آر

عو ةكع تلا ناالالابطعت ثالثو ندسعلا ةيطخفا ا
 ن ابعت و ةيطخلاب مت ةسلالاب متريبكتلابأ دمت ةفر

 رشم.” نمو زال لبةركيو عبس ةيناثلاوت اعد ننسى أ ىرتتتاري بكت تر ىلوالا فتي ا

 / صخ# نم تتافودسعلا مامالا ىلسناىا هلوق) جارعملان ع رداندنعساحالربنملا ل عدعصاذاو |
 همم مصاممستسا

 0 ير

7 

3 



 ظ 00 (نيعملا تف نم لوالاءزجلا) قف

 ىخضالكراصف ءافخخالا نودراهلمالاو راوتشالا ىلعاسهانممورئاعشلا نم هضريبكتلا نالو ىلع نع
 هلصأ فالخلانادانان مدالاوهو ةصالخلا ف لاق ( ريكتلالصأى فالخلا ل قو هلوق) ىليز
 رئاسب هتلاركذ نم عنجالذائشب سل هنابريدقلا مف ىنهّدرو هبرهجلا مدع ىلع قاسفتالاو هتفص ال
 بحاسصنالدودرم وهو ربلا ف لاق ةعدملا هجو ىلع هعاقيانه لب تاقوالا نم ئثىف ظافلالا
 اعو رمثم نك, ل تقو نود تةوب ص .صنملا هيدصق اذاىلاعت هللاركذ نالو هنم الخلاب لعاةصالخلا
 ريكمالو ناسسلاةباع ف لافا ذو ريكتلابرطفلا موو صح اذااعفوهاسا مهمالاكو هن حرشلا درب ثدح
 ||ملا يد قسي وزو لاعت هتلاركذ هنالركحول نآكلو دمعلل كح ىأ ةغين ىأ دنع ىلصملا قيرطف
 ىرهوجءارعتلاىأديدثتلاب (ةنابمتاىلا جورخناوهلوق) رهجاءدينقن جرو رهثلا فهبقعتو
 نلص ناندرأ اذاءاسنلاةصالخلاٍفلاقاذدواهلص: ل نمل عتفهقلطأ (اهلق لفنتمريغو هلوق)
 تملا فاهدعب لفنتلا نالة مل. قلابد قرح ةنادحلا ىف مامالا ىلصد ام دعب نيلصب دمعلا مود تضل اءالص
 هركف لصملافامأ هتربىف ىنعباهد_هب تاعكرعدرأ ىلصن نالضفالا ةيناسخلا ف وربونتهيف ةهاركال
 |١ اذهناهسفوتل زحابتلمضف ىضلاةالصنال (موقلا قحىف هركالو هلوق) رةماعلا هءلعام ىلع
 مامالا ل. نسدعلا ف لفنتلا نععنملا نم مالسل !هماع هنعدرو اماسغلو موقلاصصخفل اهحو حصا
 ىو هللوق هنا هماوسال لا ىعفاشلالاقو هلوق ىلءاذ ه مدقي نا ىلوالا ناك (هرك» ىلصملا ىف لبقو هلوق
 هاقتلالرسكتالو لصوةزمهاهدعب قأ اذان منون غفت مس رعلاركف لاق (سءثلا عافترانمهلوق)
 نانرسكى اونتالذ حو ةفم هل. قام نال نع نون ترحسك (ذهو ناترممك ت لاو ترعدكو ل هنال ن ينك سلا
 | ةهاركل ادح نعت قولا جور خدعب حراشلا لوقريش هملاو ىلي ز اهضايب س علا عافترايدارملاو ىوج
 |ردقدعقي نال ف ناكناافافتاىا جارسلا ن عر تدسفابسوهو لدول تح (املاو رتدوىلا هلوق)

 | ىسوم ىلا ثيدحت(ةعكر لكى ثالث هو هلوقإ !لانالح مامالادنعاذكف مالسلا لق دعب امأدهشتلا
 ظ ةزانملا ىلع هريبكتك (ءرأ رك, ناكل اقرطفلاو ىعضالا ىف مال هيلع ىنلاريمككن ع لمس نيح ىرعشالا

 هريغو جرةلاوأ هفعضداو راموطوحأ لقالابتمخالا ناكفدوهعملافالحت ىديالا عئرو ريمكتلا نالو
 | مذب يناثلا ةعكرلا قو اهملا مضت حاتتفالا ةريبكت ن الاعب رأر بكم ل اقامناو مّدقم جرحا نال ةمح مزامالف

 قام لدتس ناىلوالاو ىلا: زتاربكت عيرأ ةععرلك ىف ن وكذا مب وجوكب تف عوكر اةرييط اهيا
 مئانالئاه دعبر بكب مةريكت اهعتتفن ل اقف دمعل الص ةيفمكن ع لمس هنادوعسم نبا نع ىواءطلارام'

 | ةبولوالا هجووهااهم عكربةريبكر بكب مئانالث ربك, نأ قبف موقي عدو ثا عكرم ةريبكتربك أرقي
 | مامالا نماهعسنا هعاترالا ملء دازولف طقفرش ءةّتسىلا هعباتابلع مامالاداز ولف دوصقملا ف صن هنا

 اطيل نعرهنةريبكت لكب حاتتفالا ىونيو طلغلازاو#رشعةتسسل از واجن او هيأ نذل نمناو
 || هنافنءو ىوج هفلاخامىئتنملا فهعداتب الاراعدازولف هوقو ةرمكت لكى مامالا ىلع مدقتلا لامت>ال
 عوكل قكلردملاىشخولو هماما ىأريربك هنافىح اللا فالخت هسفن ىأرب لحما فربكممامالاةالصلّ وأ
 | لععوكر اهمال عكروتحريكيب ملف ماسقلا ىف هكردأولواعكار هب أ كاةربكول هسأر مامالا عقرب
 ا داعولامراملو هياوراارهاظ ق عوك لا ىنريكرالوريكتل مامقلا ل ادوعب الريكمن 1لسق مامالا عكرولو مصالا
 ا عوكرلا ف تونقلاركذ ماذا هناورمسلا ىمدق هنااتضش همقعتو ىوجتاوردلا ىف هعشوربندسفتناىتش و
 اضانهدافلامدع هسايقف عوك رادع أل هنا ةمناخمان ءرتولا فمدقو لطمتال د اعولو دود ال
 هلوق) ىهتنادسف,ال ةعكرلا نودامتدايزوامانق هتالصفداز نا هتباغذا ذالك عوكر اةداعا مد
 رحب وألا كرتدقفلاوبمول تح باصقسالا لسس ىلءاذهودوء هناي ءادتقا (نةءارقلانيب ىلاوبد
 | تاريبكتلا نيبالاوم ريسب ريبكتلابأدبول هنالربكمتأرقب ءاضقلاىفماقاذا ةعكرب قومسملا مر بنو
 |لوةبال »نال ىلوأ ناكف ىلع لوقلاةفاومهلعفريط.:ءارقلانادب ولو ةياعتلا نم دسأ هب لسقنلو
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 1 5 مجيد كاز

 اذه نيمدقتملا نم ناكموبأو نمدق ارعل ا!بهذعءرعلا لهأ نمناكو ىكتسملا ةفالخ قدمغاولزعم ْ

 هسفرطتوأ» الووامئثىهملعن ءامد ال سانلا دنع هنن ناكو مان راقوو نسح ته» 5 بهذ 1

 عماجاو تادان: زلا تاك هلو صوصدللاهسكه ئاممالثو نمث الئو فرن هنسوهراد قالو: ةمدح وول

 10 طفيل لا ءماحما حغتو رادلا كح ىف مالكلاو ريغصلا عماخلاو ريم 1
 ىأىوج لعب ان 0 ىلا خف 0 ارتلا جات ىفساقؤيشلا هركذتاداع ناسك ْ

 مثال هكرتولورتومددعار وأ ءاواح نوكم نا بدني و هو 01 كلذ ىلع لد هجورن ل لكنا
 0 ققرذ الو هياردلا نع ءره تقاعت اعر موءلاكلذ 90 ءأ

 نءاوفو 4 .اعةالصال ىو رقلاو قدساك ىبصملا ىلا جو رخل ىلع لكال |مدقت بودنتااذا لمأتكل نق ٠

 نع قسام م ةنسل |قلصأ هل سدلف هيلدر طغلاونمللا عم را عج نماننامز ف سانلا هلعفي 3 |

 دنعوريغملا رقلان - لدعب الن اى عما ١ مل أ ه.فواحو هاس# هريغو رجلا نير هريخت نءهرهغؤر .

 ىتحرطفلا موودغبالمالسلا هيلع ناك لكما نعةءلالمن رمثلا ىف مالسلاهماعه:ءروثأللا هنآل هدول
 هلوث) ره هلع ه: هلا لاقشال ارودنموا عمو ةئس هنأ حالا (لستعي وهلوق) ا اربو تارع لك كان

 ردلاكمريغو ىوجلاهعمتو هد ارابلا نخر ركلات ماك نولال <. رهلا_عهلهأ بيط نمولو ( بم ُ
 نمو* ىبحنس مك مارحالا دي رب نعي هملااتاتعاو 50 اسمإل هنارانخش هلع هلردتسا .:

 راو -روممق:ادغلاةالصو ةقاطلا بس> ةقدصلا اراك اوةشاشلاو نقرا ا

 تاولصل| بقع ةنس ىهىلد ,ةفااصملا اذكوكتموانمهتلا لقتب ةثنهتل اورخآ قيرط نه عوجرلاوأس

 بكرآم مالسلاه. لعهنالاسشامهحوتب نابقس بارسلانعردهلا فو ةسلالينرعث قل لك د: ءوأهأك
 هلوق) ردّمغلا بدنيا ذكحو درر ق ىلادصاقريغ هنال عوجرلا فبو ا ةزانجالودد 2

 ل3 ازاظ در سلب ناك مائل ءاءهنالالمسغوأ ناكاد, دجاهلجا ىأ (هرانث نسحأ س

 امهماالمذحورج طوطخاههمذ ن علان نم نايوءار 4اةلحلاو ضيسالا,صاصتنخالا مدع ىضتقباذ هول

 اف ىكحرجالا نسل قداا سر المتر شللؤ ف ركمتر لاري دش ىأ ىناسقلارجح الان الرب تدر
 سل ناك هلوقو ارا: هذ دريغ هعم س لت زبخو فرصلا تعملو بحتسم هاهم لاوقأ ةينأ

 ركب ةرمغاو يبا ربا ن منع :ةلاذق نإكةلاث دل اميثلا ىلع ىوانماببىدتربىا |

 دربلا حابصملا فو ططةه بوث سوماسقلا ىفاكوهو نيستا ىنعع ريصقلا نم 52 ماو ىلا

 بارق ىوانملارك ذو عد رم ريغصءاسك ةدرعل او ىثو دربو بصعدرب لاف صيصختلل فاضوف فورع

 زارا د تودع .لاىلءأرتس , اموهو هلوأر سك,ءاسكلا نا لسو هءلعهللا ىلس هللا لوسرزازا هغصىعأ 2

 اضن أ هيدن ىذتق اف هلق تابو دذملا ىلع فوطعمهزاىلا ناري دعب حراشلار اشأ (هجوتيالل

 ةالصلةنانج ا ىلا ب جى راو ريغو ىتحلا ىف هيد كشالو ىلصملا ىلا هجوتلا صوص ىف مرا

 هلوقنا نم قاسقنالاورك ذامو علا اوهو املا ةماعدنع عماتجادهمسملا مهعس ناك ناوّةن انعلا

 ىخارا مب فطعو هجوتتلا قلاطم ىق مالاك-لا س دل هنأت رولا ى همقعت بو د:مأل بحاو هفال جفرلاب هج 34 '

 ىلارينملا برذمال ةصالخلا نعرهنلا فور رداننامز ف اسييلاربنلا بارا سأ الو هلبقاسعلعقلا اذه
 هداز رهاود هنسكساو هر سأب ال مامالا ن ءوال قو هر ىل.ةفاهمف هتان ةهارك ىق فادخاو هن اجي ٍ

 ناسلاةباغن نءردءافالا هفصاوز ارح ىف فالمخال عحوضوم ريخرب كلا نال (ارهجريكمريغدل ١

 ءاسنلا ف لصالا نالو نم اركنل اريح مالسلا هل ءلاقوةنأ الا ك سفن ىفكيرركذاو ىلاعت هلوق مامالل
 اياكتلو ىلا هلوقل( حالا ىاك ارهجربك.الاقو هلوق) ليز ىف اكن دف ا

 اتم هور كتل هتوصوف رع نبا ناك لضم زلط ف 115لاوأم هرثكا لاقدتلا'وريكتلو ةدعل 0
 امس سلال ت72 222222332223292

 ل مو
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 6 |( ندعلا قسدلب مالسلا هلع ناكى لب زا قو ةلمهملا*ارلاو تحت نم ةطوقنملاءاملان ملك حف متفو ءا
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 : (نيعملا تين نم لوالا*زجا) 1

 رت كحو ةضب رفا ةعجلا تمّدقو ةعجا هيلع بحت نم ىلعابب وجولوة*ارقلابام-يفرهجواراهن مظع
 دارمارناو كير لصف لاعت هلوقل (دعلاةالص بت هلوق) ره باتكلاب انو .كلوأ ىوجاهعوقو
 مالساهءلعاوملعببطاودقو لب وأت ىنمادهام ىلع هثلااو ركملو ىلا عت هلوقبدا ارملا اذكودبعل اةالصدب
 رانذماهنا اهريغوةيادحلا فو مامالانعن حلا ةياو راذ هو ىليز بوجولا لسل دوهو كرب ريغ نم
 نذأن اودعلا لعبمتالاهاهمالكى ضتقا (اهطئارش هلوت) رثك الا لوق هنا ىتحل نعربنلا فو
 ظ ليد ةيريهطلا فو نوجولاب بارسلا ف مزحو هلنق لاك هدعب هل اف ةكوامريصنال هعفانم نال هالومدل
 هلام طفح لة ملوءالوم عمرض- اذا ن ذاالب اوماصب نا هل نا مصال اوال ل_.ةو نذالا عم ف لختلا هل ركع
 نيب نذالاعمولو د.علا ىل_ءةالصلا بوجو مدع« قرذال مدالا ىلعفربنةمعرت ةهاركلانارهاظو
 دبعلا فالخبحنالفرهطلاوهواهماقم موقب ل دبامل ةعمجلا نارامهتاب قرف نالافالخدنعلاو ةعمجا
 |طئامئاهلن العا (خاديعلاةالصل طرتشي ىأ هلوق) جارسلا نع ةيلالينرعثلا اكمل لديالذا
 لوالاو يدصلا يقملارلا ىأ ةعمجلاهملع بحت نم ىلع هلوقبالوأ اسئل نيبف بوجولا طئارشو ءادالا
 | هيفو ىوج ماعلا نذالاو عمجلاوناطاسلاورملا ىهو ةبطخملا ىوس ةعمجلا ىأ اهطئارش هلوقب اناث
 اضيأ طرمش سل ه.ئانوأ ن اطلسلا اذكوماعلا نزالا طارتثا مدع نم /اسلا اذهرن [قأسا1ةفلاخت
 ةالصو لاكشاال_فد.علاةال_صل ةسنلارانهامو ىتب رثتلاريدكتل ة.سنلاب قأيسام نارهظ مث ىتأ.ساك
 |بابتساههجو لعلو هفالخ سايقلاناكن اورودلا ف ىلاقاعقتحا اذاةزانحلا الص ىلع مّدمدديعلا
 ههجواغاس أ هلا هجو اذه سل لاقف ىحنادمع ميشلا همةعتومداز زد لمأ: همفو تملا ةالص د:

 ةالصو هاىلوأ عدقتلاب ناكف ىوقأ هب افكلا ضرفو ةم> او د.عل ًةالصو دب افك ضرف ةزانحا ةالص نا
 ناذالا لست :رعلا قف نكل فوسكلا ىلع د,علاو اه زهشو ب رخل اة لكاورعوتتطخلا ىلع مدع" ةزانجلا
 ةزاسنحما دقت ىتشب هابشالا فو ف:صملاورقأو ةنسلا نع ةزاناربخأت ىلع ىوتفلا ىلحلان ع
 دعب ىدؤتاسهنال (هطئارثنمتسلاسمئافهلوق) رد هتقو قيضدملام ضرفلا ىلع تح فوسكلاو
 أ تطول هنا ىذتقي اهو ريهظ ة:ددعل اًةالصدعب ام ملا ريخخأتو هنراق وأ هقدسا ئذلا طرشوةالصلا

 | ىوجلالاقربناشسمناك | ةرتوأو لقت لذا ف قوت هدفو ةطخلا ةنس لنص. ىأ اهلصايانت ؟ناك اهام5
 || نمديفتسافىبتتا فقوتلل ىنعمالف هفلاخ عرصد>وولامدرذخؤي ةمالا ءالكه .ضتقبامنا هبفو
 ظ ةئسةالصلادعامىملااه ريخأتو ةنسةالصلا لولو اتاطمد.علا ىف ةمطخلاب نامتالا نأ هب ريهظلا مالك
 'اىهتاءاسأد_ةو مص ىأز احن يدرعلا ىف ةطخملا مدقاذ هنا نم ةملالمن ملا فام هملعركعي نكسل ىزخأ
 هج اوديعلاةال دم هلوق) رهغلا باص فتون هت اذهب واثيسم نكمل ةنسلالصايابتآناكولذا
 اره فوسكلاو ناضمر ما.قالا ةعامصةلفان ىلصت الو هلوقب لصالا قدر اشأ هملاو (روهمج دنع

 | ةجاو نككلواذادبعل الص بوجو ىلع دفوسكلاو ناض هر مانق ىلع ءانةتسالامدق ناههحو دا[

 أ قالطا نا ىلع بجاولا تعم فاجن الة دكّوم ةنس ىهوأ اهتم دحاو كرترالولافاذغو ةنسلابة جاو |||
١ 

 || (عاربخصلا عماجا فرك ذو هلوق) رهنو ىلي زاهب وجو ىلع لملدلا مايق دعب بوجولا ىتذيال ةنسلا مسا
 || عوطتتناالا الل اق ن هربغ ىلع له هلو دع: ىنارعالاثددحىق مالسلا هءلعهلوق ةيخسلا,لوقلا هح و

 || ةلرتري غنم مالسلا هءلعهتظاوموددعل اةالص هيدارم اذار اوكد رل لصف ىلاعت هلوق لوالا هجوو |||
 || ىليز ىرقلا لهأ ىلعالو مملع بتال ىهو ةيداسلا لهأ نم ناك هنال ىنارعالا تيد حى ةّخالو

 | قتلا مانأ ىدادغببءاضقلا ىلوت همقفل ا ىسوم ىأ نان فرعب هتلادعونأ ىسع نيد هع مبوب هونأ انتيشلاق ىوجاذه ىسوموأ ن مرتي (ةنافكضرفابناىسوموأ لاقوهلوق) لك الانءىوح



 ا 0 م لع) ْ

 أى وت نااههمويرصللا ىورقلا لحن ذاذاوة هاروت همزاد نا عشا سانلا ءادالمق رصملان مج رذم

 ربغلا فنك همزلتالهدعب وأ اسرتقو لق موملا كلذ جو رخملا ىون ناف ةعجلا هتءزل مودل كلة

 مد قول مزانالاك ال ىل.ةو هتمزلاهتقو ىلا ثكملا ىون نا ةمنملا رش فوالالاو هتمزإ هدعب حورلا ىونن
 ةدلب قف يسد مامالا بطخ (ةعاخ) رهش ف صن ةماهالاوني لوا همون رخال نام .زع ىلع اهمونرف رفاس

 توعوي فينا مامأل اتنونول قانا يستلا ىو الا ةككهي تخت )ا

 اصعوأ سوق ىلع ْن جتنا تنبع ياا ا 1

 قارة ذرن يشي قاتمز ةغانخإل :وكتو اقج توعد اك ا وهوعادنلا عمت « ا

 سأباله بلغالا ةريعلاف هتدابعف كرشث ن هنا معن اذهب وايملا وسلا ب اونلان هعمل اءدورصقم ماظعم 1

 لس»«ةرو رضللامملا ى امذقهق همام|ةح االول ااا ملأ

 رصعلا تقو لبقو يمتلاوهو ةالصل بق, نال ءامالا واج نب امل اقف ةراالا ةعاسنعمالسلا هيل
 امتواهموي ل اقف همويوأ لضفأ ةعجاةللازعا دما ضعب لئسا فو ةيناخراتتلا ىفاك خياشملا بهذي ,

 عمت هفو م امقلابه .ةايلدارفاو موصلابهدارف اهركب و هانشالا فاك ف هكلا ةءارق هموت هيصتخ هدأ

 همو رمقلا باذع نم نم هلم ]قوأ همفتام. نموريقلا ب اذعنم تملا نمأ.ورو.قلار ازبو حاورألا

 اننلااذ انس نص ترأروةعمئاد را ةاغلا ذو رعشلا قاس لضخ لو مببرةنجالهأروز
 هكربلا بهذت هيلي اهثوودمت «+ ةلك [تدسلا مون رافظالا صق ىف
 هكلهلارذحاةانالثلا ف نكمن ناو «+ اههولتدنعودس هاج او زعلاو
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 نابع الوامإ هاهنا مالكماقلا ذه

 لاق نانا واس 3 م :رث ىوج قب رشتلاريكتك اهريغ
 | قامرف بعلت انذح اولاق ناموملا ن اذ هامل اهتفارمف نو.علب نامون مهلو ةنيدملام السلا هيلع ىنلا مق

 هن نال هب ىعمو رطغلا مونو ىضالا مونام_ممماريخ مهب -ادباهلثانامالسلا هملع لاقف ةلفاف
 إ هنف

 ظ ريع نارهاظلاو رحاهعوجر ىأ موفق, الؤافت ةلفاقةلف اغلا تدعساكمدوعبالؤ |فتوأ ناسحالا داو
 ىو ادديسل | هبف فةوتدقو ةثيدملا ل هال عجن لا نامون مذو ةشب دملامال_ىلا هلع مدق هلو نم مق

 ديعلاةالص قو ةعجت اذال_.دىلوالا بقوا ههدجحا دال _.الا مزال ةعجلا عم مد.علا معجا 2 1

 ىسبتنا ضد رقلاهغيصو ريغلا نعداكح هتبأر ف ىثانرقل اتعجاردودلا لاق : ىئاترقل |نع ىنات»
 ىناعمجانادمع ريغصلا عماجملان ءحراشلا قف قأسامددرؤ ؤروانلاهذم سل هناربغلا نعدلو5 را ها
 ا اي امبنمدحاو هارت راك

 ( لكتلف رق اجب: ةانباوصلاو هامر هاف شاملا ىفىوجلاد.سلا لاق عجراذاداعن 2 ١-1

 لاقىراصحارقلا ن عوه هلقن كح جاذادمعنمهلوقاذكور رهاظف عجراداداعنمهلوةاما باوصامب# ١

 تين ومدعلا لهل كل دوعلا نم هنال(دارلان ءةيلقنمءاملا نال هلوق) عامتجالل هن يمل

 | عج نمو هلوث) ربندرفملافاهموزالوأ (مماهن:ءاقرف نوكيل هلوق) ةرسكدعب انو كحسا» اواولا ٠
 هريغوربخلا فكن ادع ىلع عمح ب ادوعفالاو وهللاةل 7 ادوعلا عج نيب وهياوص (ةبشخما ىاروعلا

 | نصت ةزباسعارم هال تقل ارز فاس ارتشالوا (دسعةعجلانا هلوق) ىوج 9

8 

1 
 يا
0" 1 
1 



 هتهاركمدع نم جارسلا ىف هب مزجاملافالةرهخ لب وعتلا هءلعام ىلع سلا عمولو(عيبلاكرتو هلوق) دهم
 دعب اذه هلوق) هيلا اعامتا عببلا صو تسلا ىناني لل كاذكو ارزو مظعأ دعما نو هلغش ملاذا
 | ىو ةنسدملا قو عضومءارو زلاربنلا ىف( عفترملا ناكملا هيدارم او هلوق ) انخعش هل لكمال (مامالا ورح
 | نكلةغلل اله أر ثك أد نعنافدارتمدوعقلاو سولحلا (لا ساج نافهلوق) ريكرحوأ ةرانمعئادملا
 |دعاوق لاقي اذ دو ىناثاا فال ثيل همفامدوعقلا لبقو معانلل سولج او مئاقللدوعقلا ن اى رم علا كد

 ./نيب هلوقو لع افلل منسم لمتسنإلو لوعفللءانملاب ا ىوج هلاوج نودتببلا
 دحاو نم رثك [ناكنانْذؤملا ن العفلاةدحودأف او زنكسلا حاتغم نع ىوج بيطخلاىدي ىأ هيدب

 عاق جاىلا عتح او مهعيج غلسالهدحو نذؤملا توص نا ثمح ةعاس#| نم هيفامرثكو روهتملاعستا

 ىوجهوركمايندلارمابافهتيب لصفلاو ةماقالاب قا ىأ (مقأو هلوق) الن همفراملو لرهظ ىذلاوهاذه
 |ىوج عضوملا اذه حرش هلة سانمالاذه (ضرلا جراخ ناكنم ىلع بحال ثهلوق) حاتفملا نع

 ظ اا ع (ىحام ىلع هلوق) ىلوأ ناكللهالصموأ قس ا هذ فنصملالوق تقءاذهرك ذولف

 (ناذ الا عمم نم ىلع. نعو هلوق) عمد ىأ حلا هجارخ ىدح
 ظ جير هناردبلا بح اص نع مّدقتو ىتفي هيو

 ظ ركذ م ةبح ولولا نع هدعجرت مّدقت (لايما ةثالئامرتب ناكن اهل وق ) ةقشمالب هتنسىلاهدوعرابتءا

 .ارشعاننامسرفل اذا كل ذك سلو فسوب ىنأ نءاهلبق ىتلل اهترباغم مهوبدجم نع ةياوراهذهلحراشلا

 ناونهدينااهروضحدارانل بحس (عورف) قيساك واه فال آةءبرأ ل ءلاوةوط+ فلا
 ظ سانالودوشتلا ىناك ةطخلا عاضس | دنعدع ناواضدبنو>"ناو هبانث نسحأ سلب نأواددط سع

 ظ ةيشاغلاوأ نيقفانملا,ةيناثلا ىف و ىلءالاوأ ةعجنا كوالا قأرةولوروظلاك ابفأر قين اهل تش وءانتحالاب
 ْ ىلياموهو ردق نال قالا فدل ىف ىلس» ناو ركس ناو هملعبظاون )نا ان ناكروثأملا كريت

 نم ةيلالبنرمثلا ىفاكءامتنالا ةعرسريكستلا نالريكستلا ال راك_:ءالا نمركس ناو هلوقو رهن مامالا
 | ةءلالنريثلا ىف هلع صن ىلصملا ىلا ةءراسملا هنافراك_:ءالا ف الذ اتهبسان» .ريغوهو نديعلاةالص

 ظ قلاؤسلاز اوج ىفاوفلت+امهن الع اوراكتءالاو ريك_تلا نم لكس تس ديعلا ىف بسانااوهواضت أ

 ْ لأس الو باق رلا طخ الو ىصملا ىدب نمد رعال ناكن | لثاسل نارا ةخلاو هيلا عقدلا زاوج قودحمملا

 ناكر هلعقدصتلازاوج مدعهرهاظو رهن هبلاعفدلاو لاو لاب سأيالف هنمديالرمال لباقاحنا

 ْ اما هل لبق هنا مالسلا هيلعهنعو ةمصعملا ىلع هفرص هنا نةشولام هيلع ةقدصلا ىلعر- ود اقارسا لك أبو

 ظ لارا ناري نم جرخاذااهموب رفسلابسأب الو هيلع كملق قر نم لاق ىطعب نذ ل ءاسلارثك اذا
 ا 2 ام هينا حرش ىفو جور لدي لودخد طفلب اهريغو هب رهظلا قنكل هيل رهط !تقوجورخ

 هيريهظلاىف ال ديؤمةشملا حرش فاه تاقلا اوزلا لبق هركدالو ارماص نال ءة لاو زلادعب رفسلااهركم هنا

 ناولماارثاسوهو هثادايدرفتباعف نوكيلما تنولار آر ابتعانا وهو لاك-ثا همذ ةيناخما ىفامو

نا ارم امال !عما, مدون امتاواهئادان وهدرفنسالف ةعبااماق
 ال ناك اذا ىت> مهثادا تقوريتعر نا ىندذف سا
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 م (نيكمالثه ىلع)

 اذانىارااروضح امهرادمناءإإ!ءماضن أر ردلا بح اس كلذ نمعنم نذالا مدعدنع لكوملاو ف لا

 وأ لان اذضاقءركحذامةيلالمنرشلا ىفهّدرو ىبتنااف ىأرلل لح دمالذاةءمجلا فالخزاحدجو

 صناذهو مهتازحاو هنأزحا مهم ىلسو سانلا,ةعمجلا ىلصي نان الجررمأو لدعا اذارممملا لاو ةغيشج
 ةيطح هعنعم_عرتخ ا ىذلا هلاؤس باودر ه.فو ناطل لن ذاريغنم فالةتسالازاوج ىن دوتحا نع
 مدعد:عمدق لالاؤسلا ف ر ردلا بحاصل وق نمدارملانا لعت هنمو ىبتن المصالار وضح عم بانل

 دقو هشام تلعدقو لمصالان ذأ ناو تئانلاةدط+:زاوكلوقدالهنالناطلسلا نمىأ ذآ

 ناطضضااقءركذام ل.ل دمابزارتحا ادق سدل لا لتعا اذارعصملاىلاو هلوق ىفض رملا ىأ د لعلا, ناصف
 ةجاولولا نعرهملا قوهرمأ مامالا نوك_ناالاز وح الزضاح مامالاو مامالا نذاريغب بط لجان

 مل ىذلا نالزاس موب مف ةبطخما دوش نم لج رلا كلا درمأف مسه عمج نا ةبطخلاد_. وشر نرمأو بأ
 كلذ ةطلا عامسوهو:الصلا طرمثدقفل ازرع هنكله ملا ضر وفتلا محق ةالصل !لهانمةطخت ادهش
 منمةالصلاىف فاعسا مةالصل |ىفعرشو بط ىنعي ةالصلا ف عرشولام فال ريغلا ىلا ضدو 3
 رضاحوهو سءط لا نذاريغ لج .ر بطخاذا هنا نم نا اق هركذام( ليمكت) زود هنافةيطخلا 0ث
 انذا هةنمغتن اكوزاحهتسغل بيطخلانذا< مصري غب بطحنول هنأ موفد ىبتنا كلذي هرمأ اذاال از هال

 أ ةلالدانذانرطخلا ةسغ تلعجلاوزلا فرعث ىلع ةتقوم تناك |. ةعمجلا نا هلصحعو انش طخم اذكار
 هيااةسنلابتقومرغ هنوكل ناطاسا نم نذالاءادتبا فالكارضاح ناكول كلذك الوا توف ف 2

 ىقاذكرا+ غلا ىلصو ناطلسلان ذانىص بطر ردلا فو تقو لك ىف نك هسنمنذالارودص
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1 

 0 7 00 نانثااهعقب ناش الفدحاو ئثك ة يطا عم ةعمجلا نال ب .اطخمارمغ ىلص» نا ىجسن الابذو ةصالقت مر 0 1
 ا هرج ةعص مد ءنمأقباسأعد|امدربز اح غلاب ىلصو هلوقو زاح ل هف ناو رردلا ىفهلوق ناملء او رزاح عش و

 ْ - نذاالفاذتسي نا ةءمحلاةءاقابر ومألل نا لصاحم اوانضش لاق ىدنخأ حونءادتب اةالصلل فالك
 لإ ىنم || نمهلوق) بانتسافعامدل لصحوارفاسو !بيطخلاضرماذااكال ما ثدسحلا قسرذعلا ناكمأو

 ةفصلاوت رحاب وهو عدذع ىف هسولج ةنب!| نمردل | ىنودوعصلل موقننجخلالاوةرخ هلناكن (ةرحلا ٠
 رتوأ ولو ةنثاف هملع ناك اذاالا كلذ ىف فالخملا ىلع عر حت ده ارك ة هو ركعوا مارح لب ةزئاح (ةالصالف هأوق]
 هنأب رردلا ىف مزح ةن_سلا نوهو جرخولو ةعمجل ا ةعصةرورضل هركن الامم اف بندرت بحاضوشو ىو؟
 دعب واةنسلا قوهو جرخردلا قو عصالا ىلعاوامكم هنارونلا قركذ نكل ني تعكر سأر ىلع عاق

 ليقو عبستلا ىوسام هيدي رب( مالك الو هلوق) ىرتن اةهارقلا ف فض و محالا ىف مب لغنلا هلا ىلا همأنق
 فورد عارماولواع رت هركمف اهتقواماةمطخملا لدقام ىلع لو هثوهو اهريغو ةيانع محأ لوالاو مالك و

 اذاالامظنلاب لالع الل ةبطخلا لاح ملكتي ندرك وةيلالمترمثلا ف بيطغلل لما مالك الوهلوقو راك
 نمريذحتدربالو فو رعءارمأ ناوال_صا هل لال ثدح عماسلا فال تغلا كف ورععارمأ نك ||

 ىامو ةحماسملا ىلع هانبمو ىلاسعت هللا نحن تاصنالاو هقلا جاحعوهو سدآ ى بح هنالدكاله فيخ
 هنال مهلع لس, ناس اسنلا ىلع لق أو رياملادع_صاذا مامالل بحت هنا نم جارمسلا نءةسيلالبرعتلا |
 ىل-.قناكواةبطلا فعرشاوسىأ (بطخاو | بطخءاوس هلوقإ) ةالصلاهلودد ىلا هجووت نع مالسلا لرب هقح ىف ةنسلا نم لب بي رغ هنا نمربلا اجاني هيلع كردتسا ىبرتناهدو عصي مهريدتسا |
 حراشلل ىجش و هتلب اقم ىف قالطالا اًذهذا نيمحاص) ادنع الادسقتلا ليلد.دازملاوها ذه عوز ا ||

 اذاو هلوق نمنيبحاصلا بهذم ناب ىف ىتأ.املاطنأ ةيظملا نمغارفلادعدام قالطالا تحتل خدي نأ
 الماابيذ عرشءاوسوال ما هسطخل نم غرفءاوس هلوقب قالطالارسفولفةالصلاب لغم نالبقغرفأأ

 نءرهن عصالاوهوةالولارك ذاب ناك ناو بجاو اهرخآ ىلا انوا نم ةطخمأ عامسان معاو وا ناكدلا
 |ةيفوتحملابناستالاامأ(غ ىفاشلالاقو هلوق) جحا حاكنلا ةيطقل طخ ارئاس حام | -

 ل ما



 قارب
 (نيببلا نف نم لوألا: شل

 7 للاوو ةاكصرسرس الد عدن جارلا» نم هنفو فلا نعرهناقافتاادمعي ن دبعلادهشت

 |ءا بزوال هناو ةعم | قوهو تقولا ج رخاذاالا (اعب را ىلع : هلود) ىسرتنا اقاغت اا دعهمتن هنا ربل |

 ًاعارمثلا ضغب تاو ل (ه>و نم هعج هلوق) ىلب زاجاءرهظلا |

 |ىذلاو تفىذلااو قاف كت ااواراصخ كرد اممالسلا هموت امو ةعاجتومامالاودو هقح ف |

 ظ هجوالو ةعجلاةمنهمفطرتش اذهلو ةعمكلاكر دم ناكسف ىجلي ز ىرخأ ةالصال هيهادتقال ا لق مامالاهالصأ|
 ادوجو لعحب مامالا قحىف طئارمشلادوج وو ىرخالاةعرحت ىلعامهادحا ىندب ال نافلتخع ا مهنالرك ذ اسم
 هلوقإ دوعقلاهيلعم هال ىرخأ ةياو رد ناملارع (حا باور قد دنعو هلوق) قوسملاقح ىف
 ظ 0 رتل رتل نار الا وكي نالاقحلىأ بز اغنلا ل اهحال نم .رخالاق أرق و

 ظ | يوئاذاوهلوق) ىوج.دعب الو هلالنيتءكرلا سأر ىبعدعقب هلوقل عمجار (ةعج هناىملا ارطت هلوق)
 ارش هملاودوعمل ال.ةولورو ماعلا درك مالكلا ةمرح اضتقف جارس مهلعر هظو ةروصقملان مىأ(مامالا

 او هلبق مرحالف هماعو ىنمعلا هعبتو رينملا ىلعدوعصلاب يورخمتا ىجلي زلارسفوةر حتا نم حراشلا لوق
 هيئانوامظعالا مامالا ةهج نمر ٌرقملا بمطخلا ىف فيلخاو ر نر ونتلا ف اقاقالتخا بيطخملاةدانتسا فنا
 امو هارهاظلاوهو اقلطم من ل.ةوالالاوزاحةرورضانا لقواقلطمال قف ةبطخما ىف ةيانتسالا كلع له

 | الوالصأ زوحال ة.طالل فالئتسالا ناى | ديةالصلاوالصأ ةمطخلل مامالا فلذتسن ال هنا نمرردملا ف
 | بيطقملا نمد , فال “الازاوج مدع ىف ىو.سهنا هركذام لصاحو مامالا ثدح | امدعب زو لدءادتب ءالصال

 دولا ذاقهنذامالادريغلز حرف ءاضةلاكن اطل ل !لاعف | نمامه دعب ةمامالاو ةبطخم ناراهج وم ىضاتلاو
 كركم ةهريغ نم كلذ كاع كلعف هكلم ىلع دمت عفانملا نالريعب نا4ل ناك ث مح ريعتسملا فالخي زعل

 ماقنمانخماشم لاقهلنذأ امر دب كل ف نذالا ص فرمعتم هاف همف نحنام فالكم كلل | كسا فرصتم
 |. ميرنا ناكهسفنل هزيغ اقف ماه نمو هسفت : ماقم هريغ قد نا هل ن وكجبال ريغلهريغ ماقم

 مهففأ ديدالصل و الأ ةدطغلل مامالا فانتسال هنان مالو ذامامأ بقعتم حانيبام هقفلاو هسسفن
 0 دام لل راف سيلوةيادسهلاانعن مهمهذ

 ظ
 نا د ات م ل

 مدرع لوا طرمثةبطخلا ةماقا,ناطا لا نذا نارةفعتلا ىف شاررج نبا جبرعصو طرشرعغ نمزاوحا

 ال لزعولاذكو بيطخت لكل نذالا طرتشا الوان ان بيطخماةماقا اوءايطخاراظنلاةملوتلا كتسم نزالا

 ةيانتسازاوج ىلع لديام قايسد- ءل ,روغلا فل اقو ةءلالبنرشلا فاك الا نؤا ىلاءاطخما باتا ارمدملا
 نملك هلوق نم 1 ا ااا مرو ا يا زلادسقتو اقلطم بطخلا|

 ذارظن هيف هملالمنرمثلا هر أناوربتلا ف هرك ذاملوقأو هماقموريغ ةماقاةللم ةعمجاة_هاقاثلإم

 | تناك از وت ةبطخلا ىفةرانتسالا ن انمىفاثلا لمقلا ىلع ىنتد ثدحما يمس دسقتلان م ىجأد : زل اهركذام

 | لا هريغماقم ماقنمدلوق نمارخآر ردلا ف هك دام اماد زم ننلا زر غاشب نت ىلا قاوحألا نمجرورشل
 | فالك هسفنل بهريخلءريغ ماقم ماقةعمجمافنوذألنأ : الو ارم وعلوقنانناىدنفأ حونرك ذف |

 00 ةسسغلا همه زوالا ةفوةساعةعرللن اطاسلا ماقم مانغا ىضاقلانأل ىضاقل ١

 ظ هسفن لججال لبطقف سانلا لجالن اطسا ماقم ماقام هنا ةعجناب رومأ  امأو هل هنداوعش لبقتالن 6 هسفن
 هسسفنل ريغ ماقمامف ماقد ةفاضن أ هل ىه لبد ريغ هةصوصتع تسلا ممماقاير ومأملا ةالصلانافاض أ

 || هسفنلءرغ اعماق هوهوىناثلا نقلا ن ءناكف مايقلا كلذ فل صا هسفنو هل عسات ريغلا ناالا هريغلو

 ظ | ثدحلاهقيس نازاوحلانه ةققحتمرورضلا نالو ىوتنارععتملاكهيانوذأه نال ناو فالخعسال ا هل اراخا
 ظ باّكنم م ىسياركلا قورذ نعرصءاضقلا ق كل ذكالو ةعملا توفت نذالا ىلع فقوتولف: الصلال مق |

 1 (همهه معن تدجأف فالئتسالاب انوذأم ناكث محاضاة هن ,!ىذالا ةملونهدح ن ءاتلكمولا 5 اسمن ! ا

 روذ> دن :ءليكلا فرصنو تلاسنلا شزامارذالا مدعد نع لصالا ريض بل 000 9 له ا

 ي< ةاقلا



+ 
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 ني [نكح ءالثهىلع)
 حس همم نص تريعوم-  تيحهش دن تديمسس مم بصمت اسلم سس

 نءىوجالفن تناقنا لب ه حو لكن ملطتملا:هرهطظلاو هجو نوددهج و نمد ولطملا ىنعملاتوفبام
 تناك اذا ليقو لطم نيتوطخاط»ا ذاز.ةن رض لو ىلا دصقاذا ةفينح ىبأ دعمت لاقىدنح ىلا
 هناك هفعض ىضتقي ما ةعساورادلا تناك اذال .ةوهلوقو ها هيتعلاز واحلام لطبتال ةعساورادإا

 رادخغ | ىلع هلق لطسالىت>هرادن ءلاصفن الاريتعي و هصنو ل: زلا قاكرات ل اوهذا كلذكرس دلو لمت
 اروذعم ناك ءاوسو هلو ) ةعساورادلا نك:ملاذاام ىلع للي زلاءرك ذام لم<ناالا مهلا ىلإ

 ىوج لمأتف هلرذعال نمو فذصملا لوق ىناهمعت نوكي نا مصدال هنافرطت ميعتلا اذهىف (حنارفاملاك
 قرف الهنال هلوقب العمر هظلا ىلهم ىلع دو. ىسىريعضلا نانم رجلا ىف همهفاممهف حراشلا نأ 2
 رذاذ نم ىل_ءدوعب ىبص قريه ناي رونلا ىف هيقعت نكل ريغو بارسلا ىف كهرمغو رو عمل انسب كلذ

 نالطرل الرمث اذه ىلعف ( حلا مامالا كردي ملناالاقو هلوق) روذعملا نع تكس هنارعالا ةباغ هدف عقوه
 ىلا سلا ناو هرهظ ل-طربالا بق عرش ام دمه د فأول ىتحاه#: ىتحةياور ىف و مامالا عملا .

 نم ةعجا ىلا ىعسلان ان مهانمد قام ماماللو اهب لطيف هقوف ةعمئاورهظأا هيلطسسالفرهظلا نود ةعجلأ |
 اهغارفلاراقم همعسناكوأ (حخاابنم غرف مامالاو هد نم رت ن اف هلوق) كح هل ىطعبف امته

 مامالا عورم لق هب نهدجو رخمامالا دنع -لاياهالط: طرمشنال ( اعاجا ل طسسال هلوق) قايز|

 مامالااهمقب لف مامالاعورش لءةاهدصقب هترب نم لصفن | اذااضرأ لطمتالاذكو غارفلا لبق هدمزؤأ |

 دصقب ال جرخناو هلوق) ىنيع خب اشم ذخأ هيو (ةفينح ىأد نعلاعب هلوق) جارسلا نعرد لطم
 فطءوردلا كرف اسما اذكواعرت ىأ (حاروذعللهركو هلوق) اهملا هلوق موهفع حرصت (حاةعب

 ل.قادرفنم ىلصولا ذكور بن همف فالذلل هناماته ا ماعلا ىلع صافملا فطع نم روذعمل اب عنود
 ونؤب ل ناو ةعجلاةالص نم مامالا غارفىلاةالصلارخؤب نا ضد رلل يت ةصالخلا ىفامل مامالاةالل
 امور جلا ىف هركذ فالمخ نينوجص“لا فو بحتسلاةلب اقم فا .مالاوزنت ءركيى أرحب يضلاوهورك
 ثدح خلا هلرذ عال نمو نآملا لوق دعب هنعوانم دة|مىفانسالد ١ رخؤب ملاذا ضب رملا نانم انهردفأ]

 ةيعرلا ىل_عقساعف ةيقثملا ةهاركلا لاقاغت |ةهاركال مامالا لءقرهظلا لصاذاروذعملان اكل |

 امى وأوهو لاف ةمحلاولولا نعر تاسض. أن اهو ركم ةماقالاو ناذالا اذك ( ةعامج رهظلاءاداهلوقأ |
 رهظلاثادأ كمال يريهظلاوةسباتعلا ىوانتغلا ف (لا غارف لبق ناكءاوساةلطمهلوق) جارسلا|
 ورخدعب ولو (هدعبوأ هلوق) حاتفملا نع ىوج موضعي دنع مامالا غارف دعب ةعجلا موبرصملا ىفةعامت
 روذعملاءءادتق اللروذعملاريغ قرطت اعرهنال (ةعاجا ليلقت ىلا ىضذغتا-منالهلوق) انت تقو
 ىذغئالف (ةعجاي ف سدل هنأت ةيرقلا فالهلوق) اهريغةماقايةعمعلل ةضراعمةرود هيف نآل
 اافتاارهظالةءجىونيو (حمادهشتلاىفاكردأ نمو هلوق) ىللي زةضراسعملا ىلاالو لمقتل

 دو -ىفوأ هلوذ) اثحير وتلا ن عهحسشوربوذتهريغورفالانمب قرفالو هؤادقا صن لرهظلا ىونولف |
 نسعلاو عملا قووسلا د النا نيوخأ ما دنعراتخارعملا فو ىوجو رداهفهبلوقلا ىلع (ووسل
 طرش (ةعجاهلوق) ىيزعةنتففف سابنلا عقت ال كهكرت ىلوالا لب ءزاوج مدعدارم لا سدلو دنا
 هقالطا ىل_عسدل ةعج أ هلوقوةيرسثعىنئالا ف مدقتاك همالس لبقرهظلاتقو يور خضدإفلا مدع

 قتنملا فاعل د _ةساورعلا فاك |«. رأ اه: هنافارفاسسم ناكن اك ةمجاو نكي ملاذاام همنم صخشلا|
 اذه نأ هاظلا نايرهنلاىفهعزانو هعماب لجتدىتلةريمكتلاءاعب رأ ىله دومثتلا ىف مامالا كردارفاسم

 مالكن ان ىوجا هبقعتو هادنقاللائمرفاسملاو هان اهرامتخالهب مزسهنارمالاةياغد#لوق ىلع برختأ
 را بحاص هموفاك نوتملا قالطالاصصذم نوكر نال لمت ود#لوق ىلع برن نال لتحت قتنل |
 هكردأوإو قافت الاية عج ّجياهعوكر ىدكردأن اياهرثك أ كردأولامأ (حنااهلقأ كرداناهلوق) ىسبتأ |
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 0 هنا ممالاف ةفاسملادعبلاكرديولاذاالا (خاابيف مامالاو هتنب نمير ناو هلوق) ىنمع هريغوأرذ



 (نيعملا ثف نم لو الاءزحلا) م

 اضاقالا ىفو ة م ةالمدهريسفت ىضتقي مالكلا قوس ناكناو هلوقل لل +ت .(حا بحاولا ءاداناسلا
 تقول|ضرف رفزلاقو هلوقل رهظلا نعل دب اهناال( هنعص ىف تقولاض رف ماقم اقل اهلوق) ىوجرطت
 ناكامهاونولامادل فالح ان دنعرهظل اىناعر اش ناكت قولا ضرف ىونولا عفر هظ» فالح ارثأو (ةعمناوه
 اوال اندنعكل ذدعن رهظلا لصو اهاضق ةعجلا هنتافاهالصول ةنئاف رك ذتولا عفو مصالا ىلعاومفاعراش
 | عمرفلاقالعخ اند دع تقولا ضرف ةشب دم 1 ىف عرش ذارهظل ىف اعراش هن وكر وصد فدكت لق نفر هل
 ةوصل طرتشد هانم فرعام عمايدتقم ناك ازا ةعجلا فاحنرهظلادقعنت فيكو درقنملا ن مىداتنالاهنا

 :وكم مامالا الص عورشلاوأ تقولا ضرفابو انهي ىدتق !نم لاقي نأ لصف: كلذدعي هيءادتقالا | ب 8 ني ةعص فو ندنعز هللا ناعراش وكيف تقولا ضرف ةيذباسيف عرمشاماما ناكااذاامىعمحي فالخلا | يوي. 2 وع. ةرمروهظ نمركذام نارهاظلاو هلع هين نمدجألاكشالا اذهتلق ةالصلاداحتا اضرتفمءادتقالا|| تور
 ةالصىف عورمشلا ىدتةملا ىونولفةالصلا داكتاوهو اطرشلادوجولؤادتق' عصمفاضدأ رهظلا فاعراش ال كتر و

 هعورش هعح مدعب لوقنوأ الفن هل بلقنت ل ه نكل طرشل ادوجو مدعل ةعجلا ىف اع :راش نوكمأل ةعجما
 : ذل مأ اهلصأ ل طبي له اهفصو لطب ذاةالصلا ن ا ىلع ءانب مهندب فالخلا نمروومثموهام هيف افصووالصأ 000 7 2

 ظ لوقنفدرفنال ةسسنلاباما ىدةلاودرفنملا بن اح فاض أر هظت ل. مامالا صالة رغلاروهظ نارهظم درو ل كي إب
 .[ءانبارمف عربئ اذاف تقولا ضرف ةيذب ىداتت اهنا اضدأ معزو درفنملا نمدقعنت عجل نا معز صام هنروص

 دقت ةعج ااهنا هع زنيتعكرلا سأر ىلع لساذاو رهطلا نار اش نوكم تقولا ضرف ةذب معزلا اذه ىلعأأ] بدر(. مل 0 5 3 ل ا 0 فرد / و
 َ :الءادتق الا نععب رخي هناربغاض.أ نكميىدتقملا بناحف ار وصتلااذكو ايهاسالا دماع اس هنالو 5 ىقي 0 6 5

 || نعدجو رخل ادرفنمر هلا ىفاعراث نوكمف مامالاةالصرعغاب وانراسص تقولا ضرف ةشابف حرم ثدح|| نير /"” عب ان ول
 ١ ىىد.تق |هنالهرهظد فت تقولا ضرف هش ةعجلا ىفهعورش ةصص عز مامالاعداتاذافاءدتقمهنوك . هد

 [|نمداةتساارمصحلا (اهمف مود نا ضد رملاو دمعلاو رفاسالو هلوق) هسكعكد ف موهودارفنالا عضوم
 |لاقوهلوة) اةلطمالةأر ماو ىصلاكه تماما مدتال نم ةمسنلابمصحلاىأ ىوج فاضا فر ظلاربخما مدقت

 ا 0-2 ع 3 3 0 1

 ش دوج ولامع طقس امتاوهمامالل لهأ مهناانلو أر ملاو ىصل اكمولع ةدحاو ربغاهنال (روعالرذز 9 تاو 358 0

 عصتالاممالدأر ماو لهأريغهنال ىصلا فالخ ماصاذارذا لاك اضرف عقت اور ضحاذاف هصخرالا فض كفي ا
 |[ لوالا رطل اءادتقالل اوفصن "الف ةماماللاوملص مهنال (ةعجملتدقعناهلوق) رردلاحّرالاماما 1 2
 .|دارا(هركملوق) رحساقافتا ةهاركال مامالا ل.ةرهظلا ىلصاذاروذعملانالهردمق (هلرذعالن موةلوق) 1 0

 ارومامناكناو ةحيمص عقتاهناريغرهظلا ن مدحت وه ىزلا مهقاف:انىىطقلا ضرفلا كرتنالمرع ف. يوب تكطنإإ * نع 0

 < دوف وي عا 1 20 رب ل

 و فيكرهطظلا الص ن مالى لا هلرثنمأشنامتا ضرفلا رت ناب رحيلا ىف هعتموابنع ضارعالاب دوإ/ اك
 ص : .٠ . 10 لي
 ارتللا د سنوكيدق هنالرهظلاءر كحو هلع مرف اهتوفدقفهكرتاذاةرهظلادعب ىعسلا موزاب او>رص ب 070 دع

 ةلالدهبق (تزاحو هلوق) ىوج ىسدقا ازمر عج اريلف لمأت هيفو نسحوهو رهتلا فلاق هملعهداقعاب 56
 3 - - ك2ل/ /, ٠

 [رفزلاقو هلوق) لح أال ةعاازاوحنايدارملا ذا لمأت «فو ىوجزاوحلا عمات مرسقلا ةهاركن ا ىلع نوح
 :لاوه ضر لا ناانلو لصالا ىلع ةردقلا عمهيلاراصم القابنعل ديرهظلاو لسأ ةعجلانال (زوحال

 د تقولإ فرهظلا لص ةعجنا هنتاعولا ذو هدحو هنونال طئاربش ىلع اهفقوتل ةعجلا نود هملع هتردقتل
 ىلا عجار فالخملا اذهو هركيف انس .هكرتي نوكمف ةعجاب هطاقس بروم هزاال ارهظلا ةبذب ىذق, هحورت
 هلزنم ىاهدعب هالصول هنالاهامق هلوقب دقو ىلي زةعجلارفزدنعو مهدنع رهظلاوه تقولا ضرفنا
 ددهمملا ىف ناكولو هب اللاعاستا هيريع (حتاابلا ىسناقهلوق) ا اهياغن عر انافن ا ركجال

 رهظلا لطب هلوق) ىايزاهتلزنهلزن اهصئاصخ نمىسلا ناك انو رد عورشلادالا لطم

 رهن ىتنملا فاك ىدتةملارهظ لطمتملاماما ناكولف هبلعروصقم نالطلا اذ هوالفن باقثاو (ىدؤملا

 توف. ىذلاوه نالطملا نال ىلوأ ناكل داسفلاب رعولو
 1 داسفلاو هجو ليكح نم ولطملا ىتعملا

 د1 2 ربما

 0| توفبام



 (ندكح هاله ىلع)
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 ىوج لمأتف هلرذعال نمو فنصملا لوق ىناهمعت نوكي نا مصدال هنافرطت ميجتلا اذهىف (خلارفاسمل
 قرف الهنال هلوقب للعمر هظلا ىلهم ىلع دو« ىىسىفريعضلا نا نم رعملا ىف همهف اممهف حراشلا |
 رفاق نم ىل_عدوعب ىلصىريمغلا نابرهتلا ىف هرقعت نكل .ريغو ارسلا ىف اكهريغو رو دعملا نيب ك ذى
 نالطبل اطرمث اذه ىلعف ( حلا مامالا كردي ناالاقو هلوق) رودعملا نع تكس هنارعالا ةياغ هف عقو# ا
 ىلا ىلا نا! مةءرهظ ل-طببالاببف عرشامدمجاهدسفأولىتحاه قد ىتحةياور ىفو مامالا عمل وخل |
 نم ةعجلا ىلا ىسلا نا نمهانمد قام ماماللو اهب لطببف هقوذ ةعجن اور هظلا هيلطسالفرهظلا نود ةعجلا ْ
 اهغارغلانراته هعس ناكوأ (حااهنم غرف مامالاو هان نم رت ن اف هلوق ) اهكح هل ىطءبف اوهمعُي ىح |
 مامالا عورمش ل. هّمإب نم هجو رخمامالا دنع ىيسلاياعنالط» طرشنال (اعاجالطسال هلوق) هاي

 مامالااهمقب لف مامالا عو رش ل. 5 اهدصقب هدب نم لصفن | اذاضأ ل طمالاذكو غارفلا لق هدءنوأ
| 

 دصقيالج وخناو هلوق) ىنيعخب اشم ذخأ هبو (ةفينح أد نعلاطب هلوق) جارسلان عردلاطت ظ
 فامءوردلا ىناكرفاسملا اذكواعرت ىأ (حناروذعللمركو هلوق) املا هلوق موهفع حرصت (حلاةعملا |
 ل. ادرفنم ىلصولا ذكور هن همف فالذلل هباماتها ماعلا ىلع صافلا فطء نم روذعمل العن وتل
 اموردهلا ىف هركذ فال ننوص#ملاىفو بحتسملاةلب اقم ىفامالاهزنت هركك ىأر حت ميمصلاوهمركب ظ ونود لناو ةعجاةالص نم مامالا غارفىلاةالصلارخؤب نا ضد ركل يت ةصالخملا ىنامل مامال ال ظ
 ثلا هلرذ عال نمو نتملا لوق دهب هنعمانمدقامىنانيالمركب رخؤب ملاذا ضد رملا نانم انهرأاق |
 همك رمل ىل_عقساعف ةيقثملا ةهاركلا لم اقاغت | ةهاركال ماممالا لبق رهطظلا لصاذاروذعملان | 1 ظ

 ام ىلوأوهو لاق ةمحمولولا نعر ماض. أ ناهوركم ةماقالاو ناذالا اذك ( ةعامج رهظلاءادا هلو
 رهظلاءادأ ءركمالةيربهظلاوةساتعلا ىواتغلا ف (21 غارق لبق ناكءاوس|ةلطمهلوق) جارمسلاو ا

 جورخدمب ولو (هدعبوأ هلوق) حاتفملانع ىوج مضعب دنع مامالا غارف دعب ةعجلا مورصملا ىف ةعام ظ
 روذعملابءا دق الاروذعملاريغ قرطت اسع ردهنال (ةعاماليلقت ىلا ىذغتا-خالهلوق) انش تقو |

 ىضفئالف (ةعجا ف سدلهناف ةيرقلا فال هلو3) اهريغةماقارةعمعلل ةضراعمةرود هيف نآلوأ|

 اافتاارهظالةءجىونيو (حادبشتلا ىفاكردأ نمو هلوق) ىلليزةضراسملا ىلاالوليلقتلا ل 2

 دوه“ ىفوأ هلوق) اثحير وتلا نءهحرشوربوذتهريغورفا.ىلانيب قرفالو هؤاددق ا صن لرهظلا ىونولف |
 ندبعلاو ةعمج اىقوهسلا دع النا نيوخأ ما دنعراتخلارعلا فو ىوجو رداهف هب لولا ىلع (وومسلا |
 طرش (ةعج اهلوق) ىيزعةنتف ىف سابا عقت ال كهكرت ىلوالا لب ءزاوج مدعدارم ا سدلو ى نأ
 هقالطا ىل_عسدل ةءج َحَأ هلوة ودير شع ىنثالا ف مدقتاك همالس لبقرهظلا تةو جورخدإ فلام ع ظ

 قتنملا فاعل د ساورحيلا فاك |٠.رأاه:هنافارفاسسمناكن اك ةمجاو نكي ملاذاام هنم صخش للا
 اذه نأر هاظلا نايربنلاىفهعزانو هعما رب لج ديت ةريبكتلااعب رأ ىله دوعثتلا ف مامالا كردارف 4

 مالك ن ان ىوجا هبقعتو هاد اللام هرفاسملاو هان |هرامتتخال هد مس هنارمال اباد لوق ىلع جرم
 ربا بحاص هموفاك نونملا قالطالاص صنع نوكي نال لق ود# لوق ىلع رخت نال لحي يقتل

3 

 ٍ هنا حمالات ةفاسملادعبلاكرديملاذاالا (خاابيف مامالاو هتنب نمر ناو هلوق) ىندع هربغوأرذل

 هكردأولو قافت الاةعج مب اهعوكر ىفهكردأ ناياهرثك أ كردأولامأ (منااهلقأ كرداناهلوق) ىلا
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 ةصع و اندنعزوظلا ناعراش نوكمف تقولا ضرف ةشاسرمف عربشاماما ناك اذاامىف-علمح فالخ ا || هر
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 أ|ءاضتقالاىفو ةءملاةالس, هريسفت ىضتقن مالكلا قوس ناكناو هلوقل ليل (خا بحاول ءاداناسبلا
 ات ةواا صرف رفزلاقو هلوذ) رهظلا نعل دياهناال( هت ىف تقولا ضرف ماةمماقل اهلوق) ىوجرطت

 ظ ظ ناكامهاونولامادل افالخ ان دنعرهطل |ىناعراش ناكت دولا ضرف ىونولا عد رهظ» فالخت ارو (ةعجئاوه
 اوال اندنعكل ذدعن رهظلا ىلصو اداضق ةعجا هنت اذاهال صول هنئاف 1 ذولا هدو عصالا لعامفاعراش
 | عرف زلافالعع اند نع تقولا ض رف ةش ةم ا ىف عرشاذارهظل ىف اعراش هنوكر و صتب ف دكت لق نافربن هل
 | ةعسل طرتشد هنانم فزعام عماردتقم ناك ازا عملا فاحنروظلادق هنت فيكودرقتملانمىداستتالاهنا
 || ةرئروهلن مهركذام نارهاظلاو هم ع هرن نمد 1لاكشالا اذه تلق ةالصلا داحتا اضرتفمءادتقالا

 || نوكممامالاة الص عورشلاوأ تقولا ضرفابو انهي ىدتق نم لاقي ناب ليصف: كلذدعي هيءادتقالا
 ةالصيف عورمشلا ىدتةملا ىونوافةالصلا داحتاوهو طرشلادوجول و ادتق' مص فاضدأ رهظلا فاعراش
 أ هعو رمت هعص مدعب لوقتوأ الفن هإ بلقنت ل ه ناكل طرشلادوجو مدعل ة عملا ىف اعراش نوكمأل ةعجا
 المأ اهلصأ لطب لهاهفصو لطداذاةالصلا نا ىلعءاني مهتدب فالخلا نمروومثموهام همف افصووالصأ
 | لوقئفدرفنال ةيسنلاباما ىدةةملاودرفنملا ناحفاض أر هطت لد مامالا صالة رْعلاروهظ نارهظ مث
 | ءانبارمف عرس اذاف تقولا ضرف ةبذب ىداتت اهنااضد أ مءزودرفنملا نمدقعنتةعجما نا معز صاع هنروص
 |دسفت ةعج اهنا هعزإ نيتعكرلا سأر ىلع لاذاو رهظلا ىناعر اش نوكي تقولا ضر ةذب معزلا | ذه ىلع
 هنالءادتقالا نعجب ري هناربغاضبأ نكمىدتقمابناحقريوصتلااذكو ايهاسالا دماع مس هنال هرهظ
 نعهجو رخئ ادرفنمرهطلا اعراث نوكمف مامالاةالصريغاب وانراسم تقولا ضرف ةيشابف عرم ثدح
 ىىد.تق اهنالهرهظد.غت تقولا ضرف هش ةعجلاىفهعورمش ةصص همز مامالا عداتاذافاءدتقمهنوك
 ظ نمداةةساارممحلا (اومف مود نا ضد رملاو دنعل اورفاسالو هلوق) هدكعكد سفموهودارفنالا عضوم

 لاقوهلوة)اةلطمالةأر ماو ىصلاكه تماما خدتال نا ةمسنلابمدحخلاىأ ىوج ىقاضاىقراااربختا مدقت
 بوج ولامع طقساغاو همامالل لهأ مهتاانلو أر ملاو ىصلاكمولع هنجاو ريغاهنال (زوع الرز

 صتالا مالةأر لاو لهأريغهنال ىصلا فال ماصاذارف ملاك اضرف حقت او رضحاذاف ةصخّرال افك
 | وألا قيرطل ايءادتة الل ارفض نئالق ةماماللاو ملص مهمنال (ةعج ا تدعناهلوق) رردلاحّرالامامأ
 دارا(هركهلوت) رداقافتاةهاركالمامالال.ةرهظلا كصاذاروذعملا ناله.دنق (هلرذعالن موهلوق)

 ارومأمناكناو ةحيحص عقتاهناريغرهظل !نمدكحاوهىزلامهتافتاب ىطقل ا|ضرفلا كرتهنالمرح

 دقو فيكرهظلا الص نمال ىلا كرت نمأشن امنا ضرفلا كرتناب رحبلا ىف هعنموابتع ضارعالاب

 كرتلل بس نوكيدق هنالرهظلا هر كحو ه.لع مر اهتوفدقف هكرتاذاةرهظلادعب ىجسلا مو زلب او>رص

 هلوق) ىوج ىسدقملازمر عجاريلف لمأت هدفو نسحوهو رهنلا لاق هيلعمداقعاب
 ةلالدهبف (تزاحو

 رفزلافو هلوق) لحن !الةكاازاوجايدارملا ذا لمأت «فو ىوجزاوجلا عمات مرقلا ةهاركن ا ىلع
 ْ رهظلاوه ضر غلا ناانلو لصالا ىلع ردقلاعمةيلاراصت الؤاهتعل دب درهظلاو لصأ ةعجلا نال ) زوال

 ١ دعب دتقولا ف ارهظللا ىلص ةعج هنت فولاذ لو هددحو هرمتتال طئارش ىلعاهفقوت] ةعجلا نو دهيلعةيردققل

 | ىلا عجارفالخ ا اذهو هركمف ايس هكرتي نوكمي ةعجلاب هطاقسايرومأه هناالارهظلا ةبذب ىذب هجورح

 هلزنم ىفاهدعب هالصول هنالاهامق هلوقب دقو ىجلم زةعجلا رز دنعو مهدذع رهطلاوه تقولا ضرفنا

 |ديمسملا ف ناكولوتي اللاعابتاهءريع (حمااببلا ىسناقهلوق) نابنل ابا نعرافافت | هر كحال
 | رهظلا لطب هلوق) ىايزاهتلزنملزن اهصئاصخ نمىسلا ناك انو رد عو رشا رالا لطمتل
 رهن ىتتنملا فاك ىدتةملارهلظ لطبتملاماماناكولف هيلعروصقم نالطلااذهوالفن باقناو (ىدؤملا

 داسفلاو هجو لك نم ب واطملا ىثعملا توف, ىذلاوه نالطلانال ىلوأ ناكل داسفلاب رمعولو

 سس لىساا ل يي رريببببلللا

 وفبأم ْ



 اه (نيكح_ءالنم ىلع) 3

 مسي سس كسسه يي لب

 ىدنجربلا ن عىوجور مت لكشملا ىئنخماذكو(: أرملا لع سالف هلوت) ىرج للا ةال |

 ١ ةهنوك ل اح الد اذاحملامدع ارك ملا هياطرص ناحل واع دلل يرام ىضتقملوقأو

 ضد رع ىلع بحتالف (ةصنلاو هلوق) رضالابةلماعملا ىضتقمالمج ىثن :هنوكلاقحال ةاذاحملا مدع طارتشأو 1
 همهوتاكر ارك الف هماعهفطعاذ و ىعالاو دعقملا يرش هجالع لغالا نكمأو هحانمءام
 ىلع نماج راوي ةمالس فاصل يدع باننا نسح الو ملت باوج هور رع 2 :

 نيلجر لاو نينبعلا ةمالس مدعن |ىدنجرملا نع ىوجلا ططصاتم . أر مث ماعلا ىلع صاخما فطعنم

 ىرتناافالخ امرمف نالورك ذل اءامهصخ اًذهلفاض رم ناذعن الق رعلا قامهتاالاءانطالادنع ضار ا
 دجواذاا وف اوفلّتحخاو هلع ىوجوالف اعاض ضد رملا قب ناقض تملا امأو ىناقلا: ميشلا ضد رملابف
 ةينقلا نعجن مار هو قوق ف بليون هلع بحلق ادادع ىلا ك هكر بامر |
 كالا دقرد اشواق

 لعف[كنوجولا طثارمث ىف ىلةعااركحذ ىلا ةجاحالف ضرملا نمعون نو: |نال يد سدل نون
 قبل اوهورلا ىف لاقةيريهظلا ف مزح هرو ريك ىلوم اهل تذاناو (دنعلا ىلع بحتالف هلوق) مهم

 جارسلا ىف 5 0و

 تاغاملاو نجلا نسم طض منع نا ولاو هطفو بتال و ناتكضاق لعزل لاى هداموب ودولا

 ةراجتلا ىف هل نوذأللا نوذأ ايدارملا لهو هلع بعتال نوذأملا|ذكو ىبيتن هعمل بتاكملا ىلعو ندم
 -. ىحأ روهسملا ب رارمضح ىذلاددعلا ففلتءءاو لالا ىضتقي ةيلالينرشلا مالك اسودرارل ةعجاةالسْوأ وأ[

 ليقف ريجالاامأو ظفحلابلضالن اك اذااماصن ناءالومةءاد قوس ىذلادبعلل نا عصالاوالفالا
 الف هلوق) رهن هلاغتشاردقن :رسأتسلا نعاطقمال ازاثنش اصل برق نا هناغال قالا لردع
 عالا ىلع بحت و

 دحاولاهيدازأو هلوقإلا خيش .دوقب ولم ]ناك اذا بحتالا ذكور جن ارداقدعي 1 ردقب رداقلان أ
 نينبعلا ىلعدحاولاةدارارصقل اسهءوامقموأ نما رلا ىدحا جولف م ىلع ةءجلا بوجو مدعهرهاظ (ل

 ةمالسن ا نمر ام ىلع هناكردتسمردلا أك ملا ره ديو نيلجرلاقةيتثتلا نةمرامتعا ىلا

 ىرخالا ب اصأ اذاام ىلع لمح ر هلا قامذا كارد ةسالااذغهجواللوقأو بوح ولا فاك ا ههداح
 مدع همازاتسال ىنعثلا ركح ذامىفاضالف ةق_ثمالباملع ىثملاةردق نم عنا لاريغلا جر لادر
 رصملادوجووهلوقب ما نينبعلا ةفالسو وة فنصلا لد رافتعوتسلاو ايا لل نا /

 اذا همسنحم ىلا نال ماؤملا دارع اذهو جرعالاوروعالا ىلءاهب وجو دفسل ىلوأ ناكل ىذا ىلع هرد ش

 لوقوديدْبلا رطملاو فوت او سدحلا مدع قد و عم 4 اك ةدنثتلا ىنعم هنمتلطأ ىلا ىلعت ب

 عوطقم ىلع بو> ولا مدع نم قدسام مث رهن ةءملا تما هف مالاكلاذادئاز خولبلاو لقعلاو يلي لا

 فالح همف نوكين ا!ىعش و ىوجتالاق نكل ةصالخمأ فاك الماحدج وولا لل ماش نيلج رلاىدس 1
 طورمشل اقفل لاقد :ناىلوالاو ىوحنا لاق ربت صخخرملا ماقل (هلعةعجالن مو هلوق) نعال '

 يناهز أ ٠ ماو تكاد راصوومه زم ادإلا اوعجلاوامضاتامررشلا ردا 3 ىنعل نكيلل مهنعىعسلا ضرف طوقسنال (تقولا ضرف نءز اسهلود) ىببتناةياقنلا فاك روك ذل | ١

 رهو رم ارلا ىنتست نك لضفأ مهقح ىنةعجلنوكتن صخر نيروذعلار وانا! هسور نول آ

 ق>- ىف تقولا صرفوهذا ارهطل اوه تقولا ضرف ىأ (رهظلاوهو هلوق) 2 - اريلف ىومعلل مالكه فو

 عسولا دع فاكتلا اوهدحو هيتال طئارش بتاسمال ةعمجلا نود هلع ر دقي ىذلا هنال هل ةعجال أ
 ةالداوق) تقولا ضرف ن عفا لوق عمم ارركم هعوقول هف ذ- ىلوالا (تكولا ضرذوهو هقإإ

1 
1 

 ل
- 

4 

 ١ ءالوماضر لعن ااهتالصديعلاو طرشلاد قفل رو>ولا مدعملا ةهراشافدصملامالكى و ءالومةياد ظف 9

 3 مالادث برب اتسامهلاكناو وأنك اعتمادا اوساقلطم (ى
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 ريغب ناكو ةعجلا صرفت نا لبق ةئيدملا لو هلع هللا لص ىنتلا مدهقم لبق ناكهنال نجرل دمع ثيدح
 ءافتك الا ناواههوقكه وق نا ىصتقب ن عو ةلوقذا ةغلاذعحون هدف (لافسوب ا نعو هلوق) ىليز هنذا

: 
 ل
1 

 افيو لاو ىلب زف ىذلاو فسووىأ لو عمال وق عيرصفالا هوبا دع نينالا
 | ىرتناعامجالا نعةقنم ةسعجلاىأ هنعةشنم ىهو عاتجالا ىنعمىنلا ف نال مامالا ىوسنانثا
 ىتألوق اذهىو اسطلا ل اقو هحرش ىف سنون با هلقناذ كى وجل لاق (فسوب ىنأ لوق مصالاو هلو)
 || ىأ(خااورفن ناف هلوق) ىبتن!ىواعطلاريغفسوب أ نعاذه كحل ىزا راك 5 لاقواوس[ف سو

 مهنمد>اورفن نافلاقواف دحاو لب لكلا ب اهذ طرعشلا سدلو جور اوهو روغنلاو رفنلا ن هاو جر
 كلذيلاريش ورهنرفزدنعالااقافت ا لطبتل دعب ناكحواف (هدوصم لبق هلو3) ىوج ىلوأ ناكل
 كل داقعنالا ط هرش ةعاجا نال( تاط هلود) مهدذعة هما لصد أمدعب اورغن ناو حراشل !لوق

 اًذهوةالصلا ؟-اهنودال سدلذاةدحسلاب ةعكراادمقيملامارعف عورشلا ّخءالوةالصلا فعورشلاداتتعنالا
 ىرتالاهد>و هنكى كلذ نال ة عملا ىف وريشلا دريد اقعنالا مب الود ع. ملام لصد ال هذرع ىف ثنحعال

 | تاطباومرح نالبق اورفنولا ذه عمو د اهكراش لن اوةعاجلا ةرضحيعادتب امدحو ةعجلا ف عرش هنا

 || ثرح عوك راف هوكرداو .اوداعاذااماهئالطب نم ىنثتسب و لي زتطباسلا فاك عورشلا درت ن اكو لف
 | هيلاوهدوع طرشلا ن ااهئاضتق الصلاة رامعر هاطل اتالحن عوكركاردااسهنالطب مدع طرعشف لطبتال
 || ىلصو ةطخلا دعب اورغنا ذااسوئالطب مدعن هردل اى امورهم عوكرلا ىف ةكراسملا نو درولو دولا لبق
 || فدوب أن عال قفاومزاوجمامدعوؤاوجا مدعه,ةركذ نكلارخ [ناكيضاق درك ذا ق فاو ممهريغد
 اة ان ناالا|ءبرأ مهب لص نولؤالاعجريلواومرحافنورخ مو ةءاحاذال اقث.ح رداونلا ف

 || قيوكردأ ناف عكرامدسباومرحاف عكروأر ق ىتحاومر لو مامالا مرحاولام ةلثسملا عورف نهو ةملالينرش
 ىنتكف مامالل عبتهنال قورسملا فالخاهمدعلالفالاو ةعكرا ف ةكراشملادوجول ةعلا تع حوكرا

 كردي ل ناوهةح ىةعجادقعنت قوما ىنعي ليز هنالص ىلعا نار هنوكل لصالا ىف داقعنالا
 ذاام ىلع لوم اذه (ةعجلا لصربك امد_عداورفن ناالاقو هلوق) ىدلبارطلا نع اند ىلوالا ةعكرلا

 دهس نال .ةاورفنمثموقلاو مامالا مرحأ اذا ىنعي ىباي زلالاق اومرحأ ن ادعدو مازحالار يل تدعباو رفن
 ماهمالل اه فر ىلوأ ن اكلاو ربك (مدعب حراشلا!ل اقول لا لطبتالدهعو فسودو أ لاقو ةعجن |تلط»
 | فالخالامم دعما مهبدةعنت نم مه ريغك انه نكم] مث يح مهمارحا لبق مامالارببكمدعن مهروفنب اهئالطذا

 طرش عاج نادوسسلا لبقولو مارحالادعب روغنلا ناك اذا امه دنءاهئالطب مدعهجوو موتني هسدف
 || دوجو ةعملا هلع ىيدجشتلا ىف مامالا كردأولاذهو ةمطلاك اهماودطرتشس الو تدقعن ادقوداقعنالا
 فرط نم هنعماوجلا مّدقت تادومثتلا ىف مامالا كردأولا ذو هلوقو ىجاب زةعكرى هكراش لناوداقعنالا

 ةراهطلاو تقولاك اهماودطرتشدف طرش ةعا ان اههحو (رهظلالق:سارف زلاقدهلوق) مامالا

 نالاهبايقاغناو ةعيسجعلقلا,ةعمجاناىلاريش (خا عماسجماباربأ يف. ناوهو هلوق) .ىليز
 رهخالا ع من ءرد نسحأ ناكل قاخر ملول من ىلصملالة عدقةداعوأ ودع عنمل هقاغواولهالرّرقم ماعلا نذالا

 قلغ عمولو ةعمازاوج مهوب ملاورعلا مالكن اةيولوالا هجوو بتنا ماورسعلا فاست ىلوأ اذهو لاق
 اذ خلا ةرابع صنو طقفرداونلا ةباو روه لب ياو زارها ىف طرشن سدل ماعلا نذالان ال دعما باب

 ةيادالابحاص هركذي ل نكل تاريتعملا نمريثكو دياقنلاو دياقولاو زنكسلا فهر مز ماعلا نذالا ىنم:طرعشلا

 ىأ (ملاديدثتباوعجو هلوق) عئادملا نعر<رداونلا ةياوروهاناو ةياورارهاظ قروك د مريغهنال
 امأوءادالا طو ريش هبي رمصتلا فنصملا هفذحو ريونترصعىأ (ةماقالا امي وجو ط هريشوهلوة) اولص

 الب هذيل دوعراهتعارعلا فج رو قف هيودع دنع هيلع ست ادنلا عمم ناكن اقرممملا نع لصفنملا |

 ىلع مدغم بوجولاذا هياقذلا ىفل عفاك اه دقت بجاولا نا عمءادالاطورسش نعطورشلا هذ هرخأورد ةفلك |

 ا يشا2ئ252522دظدردريريريييريريللب ا 7:1: شل ل ل ب
 ءادالا
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 علا ل 33

 انلو (ةسلجامهتدب نيتيط نمديال ىيذاشلا لاقو هلق ) ىلواناكلاهل.قاولصوا هلوقداز الم 1
 سلحت نيترطخ اهلعج نأ انف :ةداح او ةيطخ اعاق باخ ناكل سو همل هللا ىلص هلا هرم نيربأح ثند

 طرعشللال ةحارتسإلل هبت ةساحلا نا ىلعو ةيطخ,ءافتكا الازوح هنا ىلع ليلد اذهىنذ ةسلجا هت
 هيدعقم سءامردةب ىواعطلالاقو (ماوضء لكرفتس ناهلود) طوسملا ن نعتيا مت ىفاشلل الع

 ةءارق هكرتكح ص الا ىلع ءىساكراتو هذ للاهناردلا قوةبابنتانآتالئردقب رهاظااىقو ضرأل
 موااث دواره ونا امدطضموا 2 ادعاق طواف عاق: راهطب هلوق) هاتان آتالثرد

 لصفلال طب 1 ناد أر اهدعب مل ناو ىجليز هناذ اك انج ناك اذا|متداعا بحت و و 0١
 ةيطخملا نالطملامو زل لمقتسإل ستغاف عماحو ا ىّدْتو بطخامد عب هتب ىلاب هذ نأب لاط ناف ىنج
 بط ىأ هلوق) :اتخملا لعام رش سدل مامالاو ب. اطل اداحت اة .نقلا نع همفو جارعسلاو ةصالخلا نع

 لمت ىناملاق و ىلع ىتعععاملا ناو نسال ف و دمك هقلعتمو :راهطت املا ناار )6 :راهطلا ىلعأ-

 ىلعامهماقم موقتالاندنعو نيتعكر ماتم ةيطخما مايقل (اضأامئاقالاز دوحتال يذاشل ادعو هلوق) ىوج
 ةيطخل اود اهلا فوةالصلا طرت مذ طرتش 0

 بهذملا ىلعارتع_ذن لا معتو أهساطعلدجولف ارتيذب (ةديمحت تفكوهلوق )هال هلارطش كت اول م
 قالطالاهونو:دبمحتل ايىفتك [اماو رد بوني هنا ئايذلا ن نمربوذتلا ىف نكل ةدعبذلا ىلع ةيمستلا نك

 ماماىلا كنا لاقف هياعت راف هتلدلا لاقهناهنعدللا ىذ رن امعنعو هتلارك ذ ىلا اوعسافىلاعت وق
 تاع ن نمط لا :اسسو م ناول وذ املاء نم جوحأ لاف

 برغماهماستالعردق 0 رطخل |هماع قلغتساىأ صال ىلع فد .ةنقلابت راو كلوىل هبا غغَس 3

 عبق عملاقملا زك تو ,نيدش ارلاعافلخما دعب ن يذل فتان, كافرة نار
 بالا نعر صن طعشلا لع هسف لضفت دريل ورسشلا نودرتخم ا ىعاناف مولثمالاوق نك 1 ل ناوانان اعف 1

 ىعسا الكلذ نودام نالنالوانولت ام مامؤللوأقرعةبطحت ىم-ال كلذ نو دامنال ( حاز وحالالاو هل 8

 ليقو هلوق) فرممتب لب زهيلوةن نو باستسالا لجال عقو ىلع فرع وهف اذ سنئلو ورع هما
 هديغباكىا ىلب زلا فاكهلوةو ىوج لب اقمال ىليزلا ىف كلّوالل ريسفت هنارهاللا )| (دبشتلاردق هلأ

 هلو) حادهمشتلاردق هلذأو ةمطخ ى مجمل لد وانو :نسالدجر تروا لاوس ل
 اهنفمهتماما عصن لاحر ه هنالثدا ارمان ا ىلعءاتلا همنردةبطخا اورمضح نذل | ةثال لاريغولو (ةنالث مه 1

 رحي ناد صلاح رخو ناسر هاو نو.مالاو مصلاو نورفاسملاودعل نتف لما , اذا

 ىوجم جاحخخدي فمك ةناسر ع او نييمالا ج رخضم تماما هن لاحر ةثالث هلوقذأر طلع .ةوردتلا فرق

 1 زلافهبعرصتلاتيأر مت مهلاك هلاحن ناةسنلاب لب اقاطم ةمامإلا ةيحالصلادارملاس دل لوقأو
 هن د نودانالو ناضسلاو ناوسنلا قبب ركض لودر لكاس ند اورف: نات فنصاالوق

 مهيدقعنتاهنال ناسرخلاو نيممالاو ىضرملاو نيرف اسهاود.ىعلا فالخ مهبد ةعئتال ةعجلا نالىلاحرلا لازم
 ىنوت !ءريغ تطحن |ملتعب هلءاروق ةعمجا 3 مون نادي سرخالاو ىتال ناناب.ذ ةءامالل اودكصا
 هلودنالو رخ“ "الا نمامهدحأر تسب الفم املا ادكوةدح ىلع اطرمث ةعاجا نال (مامالا ىوسهلوق)

 5 اوعساهلوق نال نبعاسلاواركاذواندانم ىضتقي هاو ذل اوعسافةححلا مو نمةالصللى دوا لال

 نءطالاءاتشالوافص نوزع : ال (نيممارارحاالدر نوءبرأ هلوق) ىلبز ةثالث ىدانملا عمو نانث هلأ 0 :

 ىضأو ةعجاهقوفاخ نيعب رأ وأمام ةثالث لكف نا ةنشلا تضم لاقهنا رياحزع ىورابملةجا ْ

 مكتلةةرارز نيدعانب عج نم لّوأ لاق كلام ني بعكه مبأ ن ع نينجٍرادبع يدب 2و ارطفو ْ

 ردعانتاالا مالسلا هيلع هعم قيم هنالبطختاءاة ىأ انعاق ُك اوك ىلاعت هلوقىقانل او نيعب رأ لاق منك
 اذكوهلدع جتجال قهيبلال اقىت-لقنلا لها هفعضرباحْ د د>والحر شع ىنثان تدقعابنامكرالجر |

 ا
| 

1 



 (نيعملا خف نم لوالاءزجلا) 30

 0 رحت ناو: ةمحانءاضق ىلو ادمعولو اهتم ةايرومأملا(هيئانوأ هلوق) رد روضح ىأ (ناطلسلاابئادالم درس
 ءانلخلا نالا يعقب ىضاقلاف موملاامامهفرعىف اذهواهتماقايرعؤد ل ىذلا ىضاقلا فالخي هتكناو هتدضقأ
 ||| لع فةوتالوءاطخلا ون نارصعةاضقلا ىضاقلا ذهععف ةاضقلا ىضأق هيدارملا ل قو كلذب نو رمأت
 ناطاسلان ذابالا فالذتسالا | سدل ىضاقلا نا عمد نذؤ. لن او ءاضقال فلق ناهإ نااكنذالا
 ام ىلع لوو هو هروسنم قبتكم لو هيرمؤب ملاذا فن عملا ةياو ربو نيب اور ىذاقلا ةماقا ىف نا لءقو
 |ناكوأ هلوق) رهن صيصنتلا نع ظفللااذه ىغأ اضقلا ىضاقدنا ىلعىلو نااماةاضتلا ىضاق نكملاذا
 بئانلاو ن اطل لا ىفاشلا لاو هلوق) ىنعءارمالا ريس ة.عرلا ىف هتريس تناك اذا( هلروشنمال اءاغتم

, 

١ 

 اال طرت الف ضرفا مالو اروصحم ناُمعن اكنيح ةعجلا ساذلاب ىلصاءلعن ائىورامل ( طرشاسل 6

 || عجالفرئاسو أ لداع ماماهلواهياذافنتسا كرت نم مالسلا هملع هلوقانلو ضئارفلارئاسكح ناطالا
 هلدمو ةعجاينمزك ذو ناطاسلا ىلا عد راىرمدلا نسحلالاقو ماماهل نوكم نا طرعش ثيدحا هلعثن هللا

 اهئادأ ىو مدقتلاو ميدقتلا ىف ةعزانملا عقتف مطععمجب ىدؤت هالو هيلع معف اعاسع»الا فرعدال
 نذانهلءف هزا لمح ىلع ددحو ةنتفلل ان. كجتو ةعزانللاعطق ناطلسل ااهءامفو ,رخاوأ تقولا لوا

 ةعجارةصتخلا طورمشلا نمتقولامهاعج (رهظلا تقوو هلود) ىاب ز لاح ال عمة ح مزامالف نافع

 | يورخ هنافاهرئاسل هتءطرعشكس .ل ةعمدلل هتيطرشن ا باوحلاو تاواصل ار ثاسل طرمشوه لبرطت همف
 هصاصتخ | ىضتةيالاذه نابريخ تناو ىوجلا لاق رهن اهرئاس فالذاهؤاضقالو ةعمجلا عصتال تقولا
 وهو و رخل طءتف هلوق) ىوتنا صاصةخال |ىضتقيال تقولا وتد م,ءاضقلا ةعص مدع ن او ةعجاب

 ١ اطورشواردةواعسارهظل اريسغ ةعجاذا نيتالصلاقالت>الاملع :ردهظلا تن نادل سلو ةالصلا ىف

 دوهتلاو وكلا عطتس ملول رداونلا نع جارسسلا فو تدسسف تقول دعب هيشناواف قحالل اعف هَعلَظَأَو

 ظ مي ناهاضتقمذاهفعضب رحلا ىف مزجو ةعج عأرصعلا تقو لحدف مامالا غارذ د ءرام ىلا هرخأف ةجزلل
 اريصتاهنافمامالا بهذم ىلءامأو نيمحاصلا ىهذم قفاوب نالطبلاب فنصملاريعتو اضدأ مونلا ف

 ا لطبت ونا ىلع ادهم قفاو ث. انه هلصا ف سوب أ ةفل ا ذع ىنيالو ىدنالقلابيذتنعرسح اعوطت
 ا ناكحا الصلات رصقامارعلوقل ةرطخلا لجالروسةمرهظ ةعجلا نال (اعبرأ اهتأهلوق) دا
 .|تسيلءدنعة عما ناىفر هاظوهو لبق اذك اعبرأ تداعتافاذات تقولاب طو رمشم اهرمصق نكل ةمطخما
 (ىلاذتعامتقونآل (ةعجلا لع ىذكلامدنعوهلوق) . ترصق مثرهظ لصالا ىف ىهرلب القت سماضرف
 1 ا ىرايتخالا تقولاذا ىرا.ةخالاال ىرو رضاا تقولا ىأءدنعد-او رصعلاو رهظلا تقو نالبورغلا

 دل رشنال (اهل.ق ةيطخماو هلوك) ةنكلاملاهنعر ّرةمو هاكرصعلا تقو لوخددعب قسالرهظلل

 [لبق طحاذاهناراشلاهركذامهملععرفتيو ةيلالينرمثلاوزلادعد نوكت نا طرت :وردهيلعق باس
 1 رحيلا فو رم حارااوهاذهو ىلن زاماسنو ااهد اوناكناو مهبدقعنت ةعاجةرضح نوكت ناو زحل تقولا

 أ هنادقعملا خفلا نءرمل |ىفن كحل د> اوب ىنتمل_ هناي همزح نم ةصالخلا نعردلا ىناملافالت مصالا هنأ
 ريهظاارمصتتع نع ة.لالرنرشأ|ىفوز وح مدحو بطحاوا

 حوف ركذوهد >و هبط از وهال هزا يصل اهب

 مامالا ثدخأول ىت> اهالص نم لك قح ىفال ةعر قل ائوث ذي نم قح ىفداقعنالا طرعش همطخلا ناىدنفا

 نمو ىبتناةأشنملا ةسعردقلا كلت ىلعهتع رحت ناب هنال ةعجلا مسه ىلص» نا هلزاحاهدبش مل نممدسقف
 | نستسم ني دشارلاءافلخماركذو ىلوالا نود يناثلا فروجلا نوكم ناو هنوص ب.طخملا عفرين ا بحت
 اريك زر ةطخملا تناك او ث دم هزا ل اةفءاطع هنع لمس هركب لب بحت الريصنلاب ناطسلل ءاعدلاو
 هيقرتلاوةلاقلا مم معتن ال ىتسدعابتلاراشخا نممهتمو صلا ىلعدعايتلا نمل ضغأ مامال |نموندلاو

 | هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا نم ةيطخلا لاح نونذؤملا هل.هف,اهو اسمملوق ىل_عال مامالا لو ىلع هو 137
 راصتقالاف (ةيطخالباولصولىتحهلوق) رو رهن اقافتادو ركف ةياصلانعىضرتلاو مسو هيلع
 ص. 3 و ب ا د دج 0 يل صم حاكم

 روصق
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 عر (نكسمالنملع)

 ةعص ىنءاتشالاو كشلا ماهقدنعامامهوتلادّرع دنع هنا نيدلا ىرسدمفحمهلاقاعد.قما مروجو مدع
 لهمهلوق نكلدبالب ىنانرقلاريست هديؤر و فسوب أل وةدقتع نم لوق ىل_عاوب وجو رهاظلاف ةعبل
 ةماقإو ناذايرمصملا ىف ةعجلا عويرهظلا*ادان اّناذالا ىف ىبل.زلاهرك دام انيس همقعت لا ةماقالاءاسل قو
 ةماقالاو ناذالانان عئادبلا نع :ىيخلا قده اركحلاللعو هني !ءادادنعي .ءاداعت هقالطابوهذاوؤر :

 ةنسنتءكر ع ةبنلاهذهبعبرال |متاتنس ةعمادعب ىلهن نا ىلوالاو هصنو اقالخخ هيف كحعلو تأف عيبدالا ةحقافلاةروسلا مضب مز ىلحت انا لعاو ةهوركم هيف ىهو ةبحتسم ةحاسمجج ىدؤلت هالك
 أرقيناىتبنيو هتنس عمر وافلا ىصدقفالاواههجو ىل_ءارتتس ىدادق نو , ةعجلا تدصن 2

 ناورخت الة روكافاضرذ مقونافءاضق هياء نكيملنا رهظرتآ ةذبىتلاةعبرالا فةحتافلا عمتروسلا|
 ضال ءاضق هيلعناكن اهنا هاضق هءاعن كل ناهلوق موهفمو ىبتنا ةمجاوةروسلا:ءارقفالفت علو

 ةالصدع ىتل|تاعكر عد رالا ن ءىوجادمسلا لئس (ةق») طقف نيلوالا قلب عدرالا فو و

 تسلوأ ةحتسمو | ةجاووأ ضرف هلله ةعجلا طورمش ضع تاتا اذامه دنعرهظلا ىجدناو
 ل ألو لب ةنسالو ة.جاوالواضرف تسلا نأ, باحأ ذاهب لولا ىل عرهللا ةينةيغبك[موا نعيد

 ىتاهددعئزاوج مدع باو ربرسب ةعجاةعح كشلا دنع نيرخأتملا ضعباهعضواسفاو بهذا ألا
 هلدأ لو هنقو تكردارهظرخآ هب ىوني تاعكر عد را ةعج ةالصدعب صن نا بدني لاقفدحاو

 اموهو ءاهقفلا دنع هيلع ططصملا ىندملاءبدنلاالبلطلاوهو ىوذال اينعملابانه بدنلانا فا "5
 ىنبىتلاةياورلاهذهتسدلو عراشلا ةهج نم همفاسبغرم ناكوأ ىرخأ هكرتو ةرم مال_لا هيلع ىنلاةلل

 ارارتيتفأ د ةوردجلا ىف لاق ىلي لا ىفاك ةريثك عضاوم ىناهدّدعت زار رات لب ةراّنغاب همالاكا[
 ىلاوملا ضع معزدقو ىهتنا ص رغب تسدل ةعجلا ناو ضرفل ابن اذ وجل داقتعا ىلع افوخ تال

 صاقو لاوابف دل لكنءةرا.عاهاةرصملاوهؤءادالا اعذ ارث ضع دقفم لااعم ن' الا ةعجلا ةعق ظ

 كلذ لعهعمتدقو رهظلاة الص نيعترو ةعجلا عصتالف ن ادوةغمامهودودحناناعقاو ماكحالا ناد
 ىنادوجومدو دل اةماقاو ماكح الا ىفنتن اف نسدلا ف لالسض ضعبلا اذه هلاقامو ماورالان مرتك

 ةماقاو ماكحالا ف ىفنت طارتشا مد ءهاضتقم امل ةلاسر فر كح ىدنفا حون ةمالعلا نا ىلع : 1
 ققحت ىف طرشب سد نيمولظملا نعرلظلا عفدهتراسعصنو طقفةردقلادّرع طرشلاف لعغلاب دو
 نمةعاسج نالعفلاب عفدلا طارتش ا مدع ىلع ل دي اسو عفدلا ىلعةردقلا|هةققت ىف طرمذأ ال :ر

 عبزالات نمىوجلا نع قسام نارهظ مث حلا هللا قات مظاناكدنا عم ىف ف وب فلح | هوا ص
 ا قاكتعالا بابن مني زويشلا مالك هبق عملا بىهذملا فال دأ الو لد ةيجاو تسل ةعم

 ذم أت هبولاقرثك اف نيدحسمىفابتم اقازاوجةفنح ىأ بهذم نم يهتا |ناةعالا سعرك نامل
 ىفةدملا ةماقا سأب اللاق رفعجا«ا نأ ىدنفاحون ةمالعلا هسقعتدقو عحالاوهو ريد
 تقمتواضرأ ةلكتلا بح اص هعبتو# :رو رضلاو ةج احلا عضوم ىلع ةمثالا سعئاهمحوتلا ةياورلالكا اد.لا بحاص هعمتو ىبهتنا ةياورلاره اظوهوذخأت هيو د نع ىور اذكعو اههنمرثك [ىفالن '

 ةروك لما عسرالا,ناينالا نمديال هنا لعل دي همالكرشا نأ, مدالاوهو هلوق نمريدقلا مف نع عنا
 لعام أواه ددعتز اوح لوقلا ىل_عىنّ ةعجاذب مدرالاب ا .عسانا ل صاح اواءاقءاششال امد

 دعب هلوق) ىوجلاهرك ذا لاال بوجولا ىف كشالف ىوتفلا هيلعو ىواسمل ا فو رثكألا هءلعوهمذ
 درة عرب ملا اذه ةعج ناانالظ نوكءالثل ةعجن البق هلوق نم نامهو نباهركذاماما حئارلاوه ( !

 هرهظ لطب ةعمعلل هيعسف لسولورف هنماع عقودقف نظلااذهبالا سل روك ملا مدل اذ اري سرع
 رهطظلااهاوومس و هلوق) ربنريخأتل |نيعّتفدرهظداسفل طايتحالا عسقب لف عورشلاءام هدنعو مامألاف
 هلوق) رهندعب هلصأ لو هتقو تكردارهظرت [ت وف لوقن نا طوحالاو هملعر ظرخ !ىون نأ ال
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 هلوق) انذش هطبض اذ كح مل اءالنونلاب نالع نارلع او هون[ ىلا نالع لبدسب ةعجلا ةعص ن |. ةلاسر

 | طمح ا لاق (نياموأ لع فسوروأو هلوق) ىوج هنا راىلاعارذةناممالثةولغلا (ةولغب د مردوو

 نمهتسسمىلاهدوعمهضعد ريتعاو ىو غارات اوه ىحناولولا لاق لاصأ ةئالثب نورخاو ىوتغلاهلعو

 ءادنلا نوهم*:نذلا ةمسرقلا ىرقلا لها ىلع بحت تارعتملا فو ندحأ اذهو عئادنلا ف لاق ةفاكر يغ

 ' ئادبلا نامطوحالا لعاو تبأراكىوتفلاو معمل |افاتخاد ةفردهل اىنلاق مهتلاوهو توصلا ىلعا
 ءاوقإلد#©نعةباور هنا ىلع بالاخ راشلا» دس لايمأ ةثالث نورخ اور ملا قهلوقو ىلوأ ناكف
 اهدعب اريصم قءتالاهنال مسوملا مانأ ريغ فز ودتالا ما ىلاريش اذهو مسوملا نهزرص#اهنال (رصم ىنمو
 ذا يمصريغكلذيءانفلاربدقتو رهنلا ىف لاني سرغب ءانغلارب دق: ىلسعءانبةكمءانف نم !منالزو كت لبقو

 || مدعتلقابباو ديعلارصم ىنم تناكول لق نافاس هك ذ نع ىلسم ارك ند ىنةةسال كل ذ كح ناكول
 ركذمةكك عضومر وصقم ىنموهباهنلا ىفاك جلاب اسخن ال اغتشال ليامصم تسلا_.تالالامب ديس عتلا
 أاريماوأ هلوق) فرص هنا هلوق ىف ىرهوعللا.ةعتم ىنيعلامرك ذاك ثينأتلاو ةيلعلل فرصلا نم عونم
 || هلوة) ىوجءريغن اكمهامز ىفهلعلواننامز :ةكمربماوه زاحتاريما ناف لمأت فطعلا ف (زاحما
 فوط. ناكاذاناطا سلاوا ةفءل لان ا ىل_عةلالد ظفللا اذ-هىفناةياهنلا نءانخش لقن (ةفيلخل اوأ
 هلوق) خحماارفاهناكناو ىلوأ هتماقاف زوحتهرعأب هريغ ةماقا نال ةعجل' ةماقاهماعن اكح هترالو ىف
 (تاترعالهلوق) ردزاح هل نذاول تح ىت.ءريغال ار ومأ ىلب هنال (ةء4ةماقاهل سدلف سسوملازيمأاما
 || خسارق ةعبرااموخب نال ةكمءاذف نم تسدلو ةذبالا ىنعو ءاضفاهمالاعبج موق ىفاهبةغيلخلا ناكولو
 || ءاتربد_ةنعنع ءاتلاوفلالا نال تابسأ ةفردنماممكلو تاع .رذ اكعمج ىدعس ف قوأل-ع ىهو

 | تفصوا منال كلذي ت رعس ثنؤملا عج ةمالع فلالا عم ىهاسمنا ثدنأ لل تسدل اههذ ىتلاواسف ثننأتلا
 كلذريغليقو انراعتف مالسلا امهلع ءاوحو مدآ اذ تلا لءقو اهفرعاهاراساف مالسلا هلع مهاربال
 ةياهنلا نع قيسامن | ةفلطخلا اهبن اكو و تافرعب ةعجمل ا ةماقا زاوج مدع نمديفتسال اقب نا قب ىندع
 ناطلسلا ديرب ىذلا عضوملا ا كح اذااءدءقم لا هتالو ىف فوط ناكا ذآ ن اطال او اة فلا نا نم

 ةعجلاتلينلا رمز ةضورلاكك لذو (رصك ب ناحلكنوك,ذ نيف هلوق) اقلطمالارصم هيةعجنا ةماقا
 كلا عوفول ءاوق) انش انرصع ل هأ نم عنمنم طلغو عنامري_غعاملاو اننٌءُأ نم اقافتا ةد ابق
 (| ناىئش هلوق) الما قسا هتعج نا ةعجلا لصم ك شو ارمصم ن اكمل نوكنقبت ناك(ءربغوأ ركللا ف
 ٍْ بذذإب هرسف ثدح ىوج اديس فال دحام ريسقت نيءتنانه يش نا ءا (تاعكح رعب رااواصت

 || ةعملاردعتزاوج مدع نم سو ىنأ ل وق د ةتعد ناكمدملاربغو أر صملا فكم |عةواذا اعف مالكلا نال
 ْ ددعتلاز اوجىف ىأ فالذلا ىلع مشب و هصنو ى دهازلا نعروتلا ىناك ةعجادءب عد رالاةالص محا همفو

 || موتفارع اهب نيتحجلا ةماقابو رم لهأ ىل-:ءا ال ىدهازلا لاق هماعر هظوع [ةمنب ةعجلادعب عد رالاةالص
 رش ايهيلع هيوجونال هتقو تكردأر هظرنآ ةن طوحالا ردلاقواطابت>|اة> ههملادعب رهظلا ءادأب

 ا رهثلا فهن حرص همفددرت نا ىئش الف فال !نءاحورخدّدعتلازاو <لوقلا ىلع اوي دناما ىلا تقولا

 ام ماقتسالهريخو أرصملا ف كشلا عوقول ةعجنازاوج ىف كشلا عقو عضوم لكف ثحراشلا لوق لولو اد
 || لعاو ج رمال اعفد بهذ اوهو دّدعتلازاوكلوقلا ىلع ءانب بدن ىجْش هريسفت نم ىو اددسلاهركذ
 ةروسلا مضىفاوفاتدخاو ىناثل ا عفشلا ىن ممفتس الو ارتي دسفي الو دهمشت] | ىلعرمصتق ىلوالا ةدعقلا فهنا
 | نا طايتح الاواطايت> |تاواصلا ىضق» نم فالخلا اذه ىل_عو طةف نيملوالا وأ عبرالا ىف ةحتاسفلا
 م اطوحأ بيترنلاةاعارمو ىمدقلا لاقرمصعلا نيبواسمندب بدنرتلا ةاحارم ىف فايخاو عمر رالا ىف امهأرق
 رود<الو تلق هتلاسر فاذكح اهل ةماقالاب ىتؤب لاقي ن انكع و هرأ ملال مأ ةمافالاال تب لهو لاق
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 ذه لبقرك دو ةملالمنرمثلا ىف اذكى قا امزك ذي لاذهلذره اظوهودارغنالا ىلع ىدؤت لباهفءادتقالا
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 (نيكمالنمىلغ) 9
 ةمض رفلامدعداقعا فود ره طوخ ةشاهدعب درالاةالص مدعي تدتفادقو رعلاىف واق ل 7

 لتارخت اهم وول ناراعا هلوق) ةيفدخ هاب ىقنوكي نا ىلوالاف هلع فاذضال نماسااننامز ىف طاستحالاو هو

 لاقف بوجولاو ءادالاطورش مهضعن مظأ 0
 اميودو طرشللةعوذو مقم « ركحذ» غولللاب يعم رح 5
 اهئادا اطرد عج اذك نذاو 5 ةمطخو تقوو ناطلسور مو 7

 ىباب زعماح صم ىالا ضغأ الورطفةالصالو ىقدرشت الو ةءجال ىلع لوقل ( رصملااهئادأ ارش هلوقإ) |
 ناكم نود ناك صتخحال معلل اى رشن نالري كلا قيرمتتلاب دارملانيدرعلا ةالصرخآ نمردملا قو
 دليلا لهأ يارنعماسوجارخ حدي رق لك ة فينح ىنأ نعرمم ا ىف يمجلا ىلع :(ةيرقلا فزت مف هلوقأ |

 نءوالفالار ةعملااهلهأ ىلعف روسلا لخادتناكن اةيرقلا فسون نأ نعو ةبعبتلاباهلها مان هم
 ابهناس اع نبا ثيدحت (ىفاشلا اتالخ هلوق) ىوج ةعمئا ميلعف ناذالا اهلهأ عمس ةيرق لك 4

 دعس ةضاس ىنب ةرحىناشب مج نمل وأ ىورو نيردعلا ىرق نهب رق ىناوح قل دبعدوهس؟َتَ
 ةئيدم ىهو نيرعلا نص مسا فاو نال سابعزبا ثيدح ىفهل ةحالواني وراماسنلو ةرار رّ

"1 

 هيادىننلا مودق لق ناك هنال الا ثيدلا ىف هل ةحالاذكو نآرقلا ىفدر واك هب رق ىعست ةْسِدْلإَو
 دال نموقو ناعوةرمصنلا نمي عضوم ني رعلاب هلوقو ىلب زةعجلا ضرف لق هنوكل ةشيدملا مال د

 ةضاس ىنبةرحو لئاهثلا لع ىوانم ماشلا دل. ف ريد شتلاو غلا, ناعامأو فيفتلاو ضلا ن اعوذ |

 بهذاارهاظاذه (حلاعضوملكوهو هلوق) ىايزلا طخ نع انخعش هئيدملا نه ىلع يلعةنز
 تناك اذاةارماو كلان ع دو دحلا مقن هلوقبز رد اوا.تفه ىلاولاوأ ىذاَقلا نك. لن | ىّتفملا طرتشل

 هكاماهكام نم نال صاصقلا نءدو دحل ارك ني ىفتكاو ماك>الا|ذغن ناو دو دحلا ناعقيالامهئافةم

 ةأرملاعئادملا ف هفالحخرهاظااوارصم نوكتالةأر ماه ريمأوأ امضاق ناكاذاة دليلا نا هرشأ
 ىتح ةماماللا ل اصالجر ترءافاناطاستناك اذا:أرملاناالا ةعجا ةماقامهنم مددال لقاعلا ص
 بح اص هل اقاعفو ةءلالمث ثلا ىف لاقو ههجونيمبلو رظن همفو رولا ف لاق رحز اح ةعجلا مهب ىل
 ريشب هناكو ىببتاةأرم ناك اذان اطاسلا ىفالةأر عا ناك اذان اطل هل! بنان ف مالكلا نال لم أترك

 ابتماق!ال ماقال ءاهرمأز وص ةناطاس تناكاذاةأرملان نم يللايزعم هنم نأ سام ىلا مالكلا ان
 مد_عفرهاظوهوريمالا نعىضاةلانىنتكم مساق :يشلا نعرهنأا ىف (ضاقو ريمأ هلهلوق) بأ
 اهو قاوساو ككسابنفةدلب لك ةفن-وبأ لاقو (فسوىاد_:ءاذهوهلوة) سكعلاهاقتلا

 َح 2 اقحارهظم عد الاوهو داو !قدبلاعج ربملاعو هملاظ نم مولطملا ف صن لاوو قت أ

 لوقد نع ةعفثشلا بلا»باب نمةيانعلا قاما ذ ىلع ل دير صلل م ىهىتلاىرقلا قيتاسرلاوز
 رثك [هلعوةياورلارهاظو (عملاوهو هلوق) راقعلادةعوأعاتبملا ىلعوأ عئاملا ىلعدهش وديا
 هفليقامنس-أوه (2لاهنعةياور فوهلوق) بهذملارهالظ هنا ةيادحلا نعربتلا فو ىوجءاهق
 نوفلكملاىأ (ريثكهلدأ عضوملكهلوق) ةيلالمنرش مجيمصلاوهو ةرحاولولا نءرملا فو ةيانعلا ف

 لاق (مهعسالمهدجاص ريك |ىاوعقجاول ثم هلوق) ةيارنلا نمذوخأ ءوهو انضم لاق ىعْمْلا
 هرقف دن عاشت هللاد_.ءود ىتلثلاو ىبتا ءابلابال ءاسثلاب ىوجلالاق ىتلمل ار ات اوشو 1 ْ

 زودت لب ىلصملا ىلءروصقمريغ مكحناو (هالصمواهلوق) انذهشداب زنبانسحلا باضصان م قارغلا
 ةزانجاةال هوركاسعلا عيجو لدخملا ضك رنمرسصملا لهأ جئاوح قح ىف هتازنعابنالرصملا ةينفا عسي
 نالسءل دس ةعجما مدتالاذه ىلعو مسرفير دةم هنا د ## لوق ىو ةالراةنغاو كلذود2و قوملا 5 دو

 مظعالا مامإلار دق. ةملالرثرمشلا ىف نى. ىوج مس رف نمرثك ًارصملا نب و هنيب نال انغلا نه سدلهنآل

 هيفانلواهرغصور صملاركبس<ءانغلا نانهنع ل دعبال ىذلاوهو نيقتحلا نم عج اذكو ةفاسعتأ هلا
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 مت

 11 قلل سمح راوءرواح وأمدع نوكحي انهياصع ماما وهم .صعأ سدارفسلا س دن الو ا

 8 ؟ | ةمافاىأ هلوذ) ىليزءادنلادنع عيبلاكماكحالا قزتالةر واحلا ةمصءملانال 5 .صعملابآل ا

 |زاذكة ياورلارهاظوه (ةالصلا“ كلة ىضق هلوق) رغسلاو ةماقالا نم نكمملا هنال (عسبتلاةماقا ملت ا

 ًاريكولالز ءنيب و اذه ند قرغلاو هنعررضال اعد عصالاوهو طبخما ىقلاق هلع نمّددال لبقو ةصالخلا ||
 اسرأ ةضرفراصواو مالا نع ع ىبمرمعقتايرومأ م هنال عمرتلا فالخم عم بلا ىلا لهريغ هنا نمدكحملا
 ًارسالاو رفسلا ىلعوركلاوهذاتسا عمل ملا ورح تسال عمري الا عامتالا هور 00 ريغ ةماقان

 [رككيال هناللوخدلا لبق هلاعبت نوكأ الف فولاذ لمعمل اهافوأ اذا (ج وزللعبتاهئاقهاوق) |
 اهقاطأ (ديعلاو هلوق) م و ب حي رولا

 ولان ذارب_غب رقسلا هل نالاعمت نوكمالنا ىتشر ل اق لافت مكللاامأ وداولام او ريدملا ل م*و

 هوهتدب نكسح :ماذاام قالتعألا )كو ةماقالأ ايه دحأ ىو ئامهعمرقاس اذا كرش قاوفاتخاو

 نوت بلي لا مزاكرهاظ نكل ىزارلا نعربغ ميقملاةبون ىف حور فاما ةيون فرمعق ناكن اقذ اهم

 هسمالا نم قرن رب نا طرمشا (ريمؤلل عست هناف ىدنجتاو هلوق) ؟ليماعكب ناك ناو يف فالتخالا

 ,هاظو اهةهريصب لهداب ىف زئاذار هاسملا ع اوفلت“ء او رهخل ا ام لع لاملاتدب نمو ىلا ءامىلع

 هجوال ا ىل_عاجقمرب ؛ردلا قن كلل قي لب تملا لوقا هتباكحناهقعرم هبال هنا عج رب يلد زلامالاك

 ةينقلا ىف اك اهافتا يو زتلا,ةهقمريصت ةرفاسملااما عجرتلا فاةخأف

 محم تن 1 00 هك ظظظذ2ه2

 0 6 21 هم ا ن١ 1 0 0 0

01 5 0 0 8 1 0 
 هك ا 10 30335 115 2 1515 كفو 57595 25 25415 25 95 5505 125 1635 2515 قوتك ب

 هنالانزنار ىدار ىداولان طب قىذلاد- هملاف تناكوةشدلا مالسأ| هماعاهالص جلو 0

 1 بساو فوعءنبو رع ىب ىف سخلاوءاسرالاوءاثالثلاو نيدثالا موبماقأ ةئيداامدقامل مالسلا هيلع

 اسررالاوءاثالثلا ن ملكور داهالصف فوع نبل اس ىنب ىف ةمملا هتكرداق, هدنع نم جرت م مه دسم :

 ع :مدلوق) راتخاو ىوانملاز ءانكش ىدذزاو ذءانلا ثمل ءاعب رالاو تاو نال: : ىلع عمصود لاب

 1١ رت ضرالا فءاو عموأا ريف مدكق ادن عمج نم ءاامو ابق ساسنلاعاسقجالاما (عامتجالا ن م

 | ءهناسالا لهان ماوسدلا |ر ةلانوكمهوب فطنلا نا ةهجوانحسلاوىوجر ادن (ماءارقل اواو 5 ١

 ْ را تنؤرت ه) ماهي قنأ ناكل عمدقوأق عد بسلا ءارق ع نمرئاونام مهملةذل 4ةوق مهنا

 تاعجو عجاهعجواضإ ًاركلاو حملانئ رقو هشعالا وكلا ماسلا ارق دو روش خلا 1

 أود هنموهيف سانل|ني.زتل نيسحتلاوهو بارعالا نمةعَدُس م ىف دب ورعلا مون ى عت وءاقلاوأ لاقرب

 ْ لاقركلاو عنا, ئرتو هاون نم قيساممث ىلشلا نع: مشن ماوعمل تان سقم ىأ اءارئاانرعىلاعت

 ةغلا عاكساو متىنبةغلاهحتةوزاحاةغل يملا مخ حامصملان ء هيلالمثردلاقوا دودش ىأ نعش

 5 ىلارصكالذنا ههجوا شلاق ىوجرهاظر ظن هف (ةالصلار 00 ىنتنا

 #2 ناوه ةعجلا ارطش طوقس نمدار 11ناهيأؤجو أدترم ضرفال ترمدقر 4طظ ةالص عمو الص لوقي|

 فذحاغاو هلوق) فلا نعرهتلا فاك ادا ضرذىب مه ل هذنعب روظلافصتتاساالر طع :رهظلاىلا ||

 تانند ةالصرك ذ نم قسام قفار ةأسملاق ه] فنصملا ف ذح مدع ىضتةءاذه (مناةعجنا ف ةفىاضذملا||

 ماكحالا مها'ةذاضلا ىاابب: الا ايظن فاضملا حرا شلا هيب رصتو نتملا ةمالعب ةاعم نوفا ةأاس ماو

 فاضل ااهنمفذح ىتحلاممتسانارثك مثالصلاو مويلااهملا فضا كاكلا ن ءه كالت ل|ىواندعش ١

 دك 1 لقتسم ضر هو ىلا لءادلابا تو.شلاهدحاحر فك نيع ضرفىا(ةضب رف ىهوهلوق) د
 لامك نع ةيلال نرش ةيافكض رف اهناكؤثيح ةيمفاشلا نم ع نب ااعاغو هنءالدب تسأو رهظلان ,ءأأ

0 1 , 



 8 (نيكمالنم ىلع) ب

 ىلا نال هقوف هنال لصالا,ىأ (هيةماقالا نامو لطم ىا هلوق) هعم قيتالف ةماقالادسض نال رقسلأب

 ,اموهو ىلصاةنالثناطوالا ن اق قس نادسعب ىبي زلا لوقو هني دوهاجال هقوفوهاعو هل .ثموهامب ضقت
1 هبف ةماقالارف املا ىون ىذلا عضوملاوهو ةماقأ نطو وأسرمف لهأت ىتلادللاوادلاوتلان :

 ظ 00

 ا هذه نمدحاو لكو اموبرشعةسج نم لق اهف ةماقالا ىو ىذلا عضوملاوهو ىنكس نطوواضعا
 | ناطوالا ن انمءركذ ام اذكوئ د ىلصالا نطولا قوف سدلذارطن ه.ف هتوفوهاسعو هل ع لاس ن اادوأ
 نطو مهضعدداز ناعوت نطول انا فنصملا مالكن مديفت_ساهنارونلا قرك ذ اذهلو اضدأ مالكه بف هنآ

 ا

 نا 1 رودتنو دمي هنا ىلعم_معاعىجل» زلا لوقو هل :دئاقال هنا لعن م_ةقحلا نال فنصملا ىأ هفذحو ىنكل
 رق( رو مدد. . | جرتولف مير مثفصت نم لقأ يبقي نا قونو ارفس دصقي ملوةجاح هد رق ىلا يرن نع ةئاقلال |
 2 د 0 روداعولورصقرخ | عضوم ىةءإ ماو امون مقي نا لمقو هرمعم لدي نا ليقرف اد ناهل ادم رغسالالاْمأ|

 ١ : 2520 0 6-5 |نظودا رديشورفاسم هالراسع ل وت ارا ةوزولا » هلطمامدجوتل هبال هب رقلاكإ '

 ها 0 هلم. ٠ هلم امونمقب نال يقودمع» لدي نا لبق هلوقيدينقتلاف رب كوأ ىنكسلانطوفرفسلا_للادسب ةماقألا|

 نم | وهام هلطسامدجور1هنال هلوقب ليلعتلا عديلرملاو ىجلم زل ا ىام ىلع ةل.لوأر لل ىف قوام ىلع هل 1|

 0 0 اضيأ ىبايزلا قاغت اب ةرمشريغ نمرصق, هنافةيرقلا كاتب رموداعفركذام دع: فسلا هل ادول يح هلثموأ هقوق |
 1 > 2( اهرر / ' 5 كح تناك ادا وهاك ص لح دامدعب هيرقلا كلت ىلاهدوعن اكنا ءةوذوهاءاما ىنكسلا نطون الم
 وى( 2 -
 اه روتانا نس دعو نيتعكر ىذقت هلوق) اموبرمشع ةسج غل بالام ةلللاواةلبللاو موملا نمدارخلاق ةلءلواةلمكواموب ماقأا 0

 نه 7 ِ 0 : 0 كك 7 ضرملان اق رغلاوءاضقلاةلاحا,مفرمتعد ُثمح ضرملاو ةدجلا ةتثاف فالذءادالا ىصعاضقلا نال( 2 0 5 5 د 0 0 كنار ا 7 ا .
 تع 0 2 - - .٠

 ضم ل فر ىف ايرإ لاضو هودزرصر تس الماح دتاوفلاب تراصدقورغسلا فالذع اهفصو فل ةالصلا لصأق هل 4

 كانك ( <ةرجرر, | رفسلا نمدحاو لكفىأ هلوق) رضحلةماف ىف ةصخالراكىأ (اضرأر سلا ةنئاف فةصخرال أ
 لمذا دهم, لل || مدرالا وجو نال تقولارت/ نيتعكر اوأ عدرالا بوجو ىنريتملاىأ ىلب زلال وق هفانأل هل
 يلة يدالاو مدع لاح ة سلا ىفربتعملا هنال (تقولارخآهلوق) دحاو ل ملا ذارفاسموأ اقم هنوكرأ تعاةرمنتعك

 ْ جيرخناوريخالاءزجلا ىلع ةسسلارّرقت نمحوجرملا ب هذللا ىلا ليم هنأ ضرتعاو ةياده هلق'ا
 فلو نور ةامو دو ن/ || قعيق لسأ ىذلا سمالارصع:اضقزودالاذهو هلكىلا ةيبدسلا ىأ فاضت جورخلا هنا جارلاو
 نك و 1 ثقب |نيددررقت ناوأ هنال تقولارخآف اكملا قح ىف بسلا ىفريتعاااهنا باوجلاو ىناثلا مو.أ| نم تقول

 || بجاولاتو.كف يرث اذا تقولا لكرامتعاامأو دال قوقح ىفاك هرعت لاح ريدعت نيدْا عضو |
 كوين. كسب نإ قل

 قاب 7 <تمرور ام || ضورعاوصقت لمامناو ةلماكت ادابعلا باطت نا تاعورمثملا با.سأى لصالاذ السلا ةفصن

 هنمدجواذاا عهد لو ف راسلاو قد رطلا عطاق لثم هلوقي ىداعلل لثمتيروصقلا .لايشلا

 قاعوىب الادبعلاو لداعلامامالا ىلع ىغابلاو (قيرطلاعطقوا هلو) رفسلاءاشنادنعدصقلااذلا
 هلود) ىدنجريلا نعىوجاملابلب مانأ ةثالث مرمالب ةأهتشملا ةغلابلاةيراحا :ًارارل نيدلاولا

 صوصنلا قالطااناو ظ.اغتلا بجوبا«قاهةبالفافيفذت تد' صخرتلان ال (ىصاعلل ةصخرألا

 هلأ 2 ش ظ
 طمس

9 



 (نمدملا تف نهلوالاءزحلا) م١

 لو هق-ى ضرف ناتدعقلاو تدسف هماما عمىلوال اةدعقلةلرتفرف اسع ىدتق | ينقل نع هفواجقم

 ةدعقلالرتو سكملابولو هلوق ةدابز عم ىدنج ريلا نعىوجل اهو فر كحذو ىسوتن لفن ىهو دست ال

 هذه صالاذهن ادق (ناضرفلا هنا اذا هلوق) ىسبتت ا قاضالارصخل ا ةدافاد هل ارخأ هسكسد نمءاملا ميسا ب
 اذهو (ميقمل رقي لبق متلوق) هانمّدق اك ضرتفملاءادتقا ةعصل طرشوهذ كل ذك اهلبق ىتلا لب ةلمسملا ثانام نا 1

 هنال (أرقيال هنا محالاو هلوق) متفلا نءاننعشرفاسملا مامالا مالسد عباهساذاوومسلا دوج هيلع بح 04 ا تلو 7
 هلا قوسملا فال هماماةءارقب اندٌومراصنةءارقلا ضرفو مامالا عمةالصلا لوا كرداقحاللاك || ماي 7 لاي بللي 9
 ومداد يمس الأر ةءالاكو رردةلفانةءارق كرداهنال ىناثلا عفشلا ىف مامالأردق ناو هسبفأ رقيهناقلوالا || 0 6 ل
 رفاسم هناهعورش لق موقلا مامالار خص نا ىنيوداشرالا رمش ىو (حلا مامالل بحتسن و هلوق) رداض.أ 0 ريو كلكش روس

 ال نم هفلح نوك, ن أل اتحال بامدهالل الإ هم ل كسلا لاقو جارعسلا فاك مالا د٠ ريخخاريخض لاذ اف (ىلدم 7 31 لوب

 مصنال يقم مأوهرفاسمأ ىر ديال مامابىدتقا اذال اق ثيح نا عضاقك ىواتفلا فام ل ئاذهر مامال | هي 0 0 ةماقان ل ىلعءانب هسفنةالصداسفيذئنح مدبق هراهذ لبق مامالابعاقجالا هارستنالو هلا فرع | قتلو كسور كانا
 |.هتسم مامالا لوق ناكاناو ههجورك ذوءادتبالا فطرمش هبال ةعامجمءادالا طرمش مامالا لاحي علا نال 6 . تول 0 9
 ىتبذب هلاق ةيلالينرمث هنم لاو لا, هلوصحت مهل هتالص ةعصافرع«نمعتبم هنالابجاو نوكب نا تش ناكو || "فيون كتالي 65
 ١ ارفاسم ناكهنااولعن لو مهتالص موقلا ّمأو بهذونيةءعكرلا 1 ىلع سولف رينو رحمولأاسا تاون ا | كاي 0 اير لهجرو

 د.سفتالرصملاراخ ناكن او مالسلا ىناهساه#مناكهنارهاظلا نال مهتالص تدسفرصم ىف نافاس ةموا نمر 0 له يح
 ىل_سوا طوساملانعهلةناافلاخموهو نقال زعم ىدنجرلا ن عىوج ل ثمرها ظا اذ خالازو<و أ هن ع ١

 مهريخا راو هفالخنيمتي ىتحبجاورهاظلا ىلعءانسلاو يقمهناةماقالا منوم فوه نملاحنرهاظلا | ١ "نري بئر 00 نالئيرفاسو ااكئبهقم:دساف,هتالصن مقمواوهرفاسمأ نو ردبالمهوذيرق فنيتكررهعلا قلاب | ير يالي. ...ةكسررو لل
 هيءادتقالا ةاابرش سدلرفسو ةماقا نم مامالا ادع لعلا نال صا حلاو ىوتنا مهتالص تزاحرف اسم هنا م / فو
 هلعب ال ءامابىدتقا ن افرغسو ةماق نم هماما لاح هلع طرتش هنا نمرحلا نعةفينملاةردلاج رش فامف (] © <+ 332 6 1 كم 17
 كلذ ناكولذااةاطمال هل اح لهو ن.ةعكرلا سأر ىلع .اذاام ىلع لمح ىبتنا تن الرفاسمو | مةموه 5 ا يا 7

 مكتالصاومتأ هلوق) لمأتف ىنءمخلا كيالصاومتأهلوقن خارفلا دع مالسلا هيلعهرامخال ن كر لاقلطماطرش | !«احنرو افهم ادآ درو 0 ا : 00 - كونو
 مالسلا هيلع هعمانو زغل اقنيصح نين ارعنءرازبلاو ىذم .رتلاودو ادوبأ هجرخا ىذلا (رغس موقاناف اى ير فا 7

 رفسلاورةسانااسرأ ااصةكم لها لوقينيتكرالا لصالة لمشع فا انف فلا هعمتدجشو ] كير رب. نإ كم
 نطوذاختا نك<الرمسغتلا اذه ىبعهنادمف ىو لا لاق لا اهبل هأتىتلاةدلءلاوا ناسنالا دلوموهورونلا 0 5 ةرابع(دلاوتاابواهلوق) ىدنفأ حون عمجناانههيدارملاورفسموقو رفس جر لاب اعجو ادرفم لتس | كرر . تاعخي ." 0
 هيلع فطعل.:ناسنالادلو هوهو هلوق ىلعرمص:ةب 1 هنالرظأ همف لوقأو رهاظوهاك لوال هن لادم ىلصا 1 ل 2 1
 | نودلاةةنالابربع(حلا ىلصالا هنطو نمل ةةناول ىتح هلوقإ ة سم ريغ ناكمالا مدعداوعدفو أ: هد-عنأم 3 9 رن تايب ام
 هناديفب (هلادعو هلهأب هلوق ) جاب زعاجالاب ىبصالا نطول ا تو.كرفسلا مّدقتطرتشاال هناىلا ءاعارفسلا ١ ا
 هنال(رصق هلوق ) ىبل. زىفاثلاك ةينالب حأ هملا عجراذاف لوالا لطسسال ىوخأ ةدلب ل هأ تفددحو لتناول دايخ

 لطبالاذكو(رفسلاب ىلصالا نطولا ىلادسال ىأ هل اوق) لطبد تف هلايعو هلهأب رخآداب ىلا هنعللقتنا ث يح

 وها وهجو تاق نا هيولوالا هجو ىلر هاش لو ىلوالابرقسلا لعل هيحرصول هنارسهنلا فرك ذو ةماقالا نطو
 رفسلاهم دقت.ناو ديال ةماقالا نطو نالىلوالاب رةسأاي هةمدع 3 ةماقالا نطو هنالطب مدع معاذا هنا

 وأىت> هلوق) هباورارهاظ قرفسلا مدققت هل طرتش ال ةماقالا نطو تودث ن اهريغوو هرك ذ نك! من تلق

 رغسلا دقت ةماقالا نطو توشل طرتش هنا ىلارعش رفاسن هريعت ( خلا ةنيدملا ىفةماقالا ىونو كمرف أس

0 

 | ىأ (هةماقال |نطو لطسسىا هلوق) ىلوان اكل لقتناب رف اس لديأولو ىدسأك ةباوراارهاط فالخوهو



1 
 ش

 عضو نءاولحترا اذأ الا ىعرم ى ا ىعرم نه لاةتنالاب لطمتالذ لصأ هماقالا نال (نووتم مهنا مصالاو ا ش

 ىدستقاناو هلوق) رهتارغ-!وون نا نورمعقي ثدحرفسةريسمامخيبوءاتشلا ناكل نيدصاق فيصل ١
 رفاملامامالا قسسولام د رالفواناهفالذتسا نعكالا دصق هرىدتقاىأ (مص تقؤلا ف مقعرثاسأا

 اعىنغتس هبورهنلا ف لاق هءاب دّدقمر اص فالذقسالاب هنأ عم هرذاسملا ميال ث حاسب ةمفاسافت دملا| ش

 تقولا ىف مقءىدتفا اذارفاسملا ىلعماهتالاب وجو قفنصملا قل او ةروصلاهذهءانثتسا نم رعملا ىف

 وهو بدسلابريغملالاصتالة_هاقالا ةيشب ريغتب اك ةيعبتلاب هضرفريغتلا هما | لمق تقولا ب رتولام 2 ْ ا

 كلَسفَأ اذااعررأ ىل صن ثدحالفنتم هيىدتقا اذاامف ال ريغملالاو زل نيتعكر ىلصدسفأولو تقولأ 5

 ىبهتنا تقولاب هت دبقتتالفهريغاما ىعابرلا ىف مالكا ناىلا أ هلوقبراشأو مامال اةالس مزتلاهنال| ٠
 رفاسملاهعبانوادماعولو مامالا كر تول ىتحاضبأ هةح ىف ةمجاو ىلوالا:دعقلا تراص مامتالا همزلا 1

 ةراد-هلا ىف لاع تاق ن انرهظ» هل هجو الور ملا ىف لاق د_سفت لمقو ىوتتفلا هملعام ىلع هتالصدسفتالا

 مداب (ن كح ءءالذم ىلع)

 37 . ناو 1 كلذ تاق تقولاوهو بدل ايريغملالاصتاال هلو قي كلذ دعب هليلعت مقت_س فيكف ةيعشلاب هضرفريغل
 3 7 ءادستةالاوه لالا فريخمانان بيس ايريغما لاصت اوهودوج وم عماجا ناوانعمو هيلع سيقلللبلعتا
 00 ولا 0 ءاوس هلوق) هيانع بدسلا, لصت ادقو هماقالا هينوهىناعلا ف ريغملان اك تةولاوهو بسلام لصتادقو |

 كب / 9 6-0 تول ىفهعم عورشلاب همزإ ماتالا نالرهنلا نءىرسايك اهمامتا لبق ج رخواتقولا قب ءاوسو (غادترما |
 0 . هاو رمت اع رأ م هناف سعتلات رغةعرملان م خرف ام فرصعلا دب ىدتقا اذان مهقملا نم هريغب قد 1

 بنو 7 ير 3 سدنتلا نعرحبلا فاك انلو مامالاعملسدف ىَدأْ دقو ناتعكر ءضرفنال (هعفثز واحال هلوق) ى

 ل فو دل 1 -/ ا دقعتاه_مارحاو مامالا مارحا هلدقعنا اعف هتعباتم مزتلا ءادتقالارهنال ةيعبتلاباعبرأ تراص هنالص ذا
 تدي 0 0 *كنو أ ءاضقن الت دولا جورخ دعب ريغتي الدضرف نال (مصنر ال تقول جور دعت هلوق) عبرالاهمزابق عمر ١

 7 تفل 000 ىليزةع رحل اواةءارقلاو ا: دءقلا ىدىف لفنتملابض رتفملاءادتق |نوكمف ةمافالا 5 ريغت, الاكس لا ْ

 كف 1 9 هنءأ ارةنالةءارقلا لجال عنتما ارح ال !قهيئدتو اولوةدعقلا لجال عنتماةالصلا لوا نمىدتقاولهنالا|

 لوز 0 3 - ارقالد نابرخالا ىدتو نيملو الا ىل |نمدب رخالانمةءارقلا تلقتنانءءلوالا ىفأ رقم ناو لفت نع رخالا 0

 ا ضرغال ةنهءةماهنوكل ىوقارفاسملاةع رحت نال ةعرختلا لجال عنتماةريمخالاة:دعقلا فهن ىدنتقاوأو |
 ىضرغلايدارملاو ىايزلا طحنا زعم ىلشلا طن نعاتضش لفنلاو ضرفلل ةزمضتم مقملا ةعرحتو طقفأ |

 جلاميقملاهعردتو هلوق فلفذلاو ضرفلابوةءارقلاو ىلوالاةدبعقلا ملا ةنمذتمرو املا رحت هلو

 عمجملا ةعنامنو دولخلا عاذتمال ةيانعلا ىناهلعجو | ةلكن ا لعاوانذعش تاعكرلا عجب ىفةءارقلاو ناتدعمل ا ١

 ىئنامو لوثالادوعقل اهعم كردا نا. ةعرتلاوةءارقلاوو دعقلا ف.عضلا ىلع ىوقلاءانب عامجازاوحأا

 امم ومأملاهب اوص مامالا فالذعةءار لاو ىلوالاةدعقلا ةيلفن ىلع تلهقشا هنع رت نار هلملعت نم .روغلا| 1

 كرتثا|!تاقةيجاواهنأ عمةدعقل |قح ىف لفذتملاب ضرتفملاءادتق ا هناي لعتلا مقتس !فك تلق نافإ 7

 نا معا (عم» الدل و١3 هلال در ثازادع لفذلا مسا اوةاطأل اريل, ةالصتادا-ة مدع ىف لغنلاو بجاولا| ّق

 مومألا ق- ىف ةادؤم مامالا قت ىةنئان تناكولف مومأملاو مامالا قس ىفةتئافاهنوكبديقم ةحلا مدعأأ ١

 لوقى رب مومأملا ناكوا جا ارمسلا نعر جن نيلثملا لبق لاا دعب تف اشد رهظلا ىف ىنح ىدتقاول كت حصا ؛

 حما نءىوجرهطلا هعم هلو دز وح هنانامهوق ىرب مامالاو نيلثملال بق للا دعب رهظلا ىنمامالا| ا ْ

 اوعأ لاق نرفاموهوةكملهامأ مالسأ اهيلعهنا مصدقو مامالا لاحةوق!(امبغ - هلو5 ) ىلماحلا مظن ْ 1

 د امدع ناكح نا ةماقالا مامالا ىونف مامال' مالسىل_5 مبقملا ىدتقملا ماقولو رفس موقاناف متالد ا |

 نءرون تد.-ذ د هدو لعفيل نا هعداتو هب ىفأام ضر هلق نار تدسف هعئاتولف هعباتب ال دس تعكر ْ

 ريص». الن يجقملا ةالصّتمل لب كلذ دربولاذااما ةماقالا قرقدت ىوناذاام ةمناخلاو ةصالخلاىفمد.قو لاق فلا | |
 ااا
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  [اررث فصن ةماقالا ىونول ن امان مهراد لخادلا نال ركسعلابدبق (حئاةماقالاركسسع ىؤنناىأ هلوق)

 ظ ١ (نيعملا تف نه لوالاءزجنا) :؛ مد
 ا

 : ا ةشسدملا ىلعاولاغول ىت>رارفلاو رارقلان مب مهددرتلمهتعزعضةان مهاحنال (اورصقهلرق) رنا
 اووداانلو أ مهةكوشلا تناك ءاوسىأاقلطمح راسل لوقو سدنتلا نعرهن اونا انطو اهوذختاو
 ةماقالاو اردصملا ىنعع نوكتن أ لق ةماقالاورفزو فسون ىأ نعى الا ليصغتتل لب اقم ىف وهفالوأ
 نءق.سامن العب انه نم (خلارافكلا ىلعاولوتساركسعلاناكاذا ف وبوأ لاقو هلوق) .ماقملا ند«

 بحاصوراتحخ ا ف سو ىأ ل وق ىلع عسب رمت لا ب دملا ل_ءاوءلغول ىت> هلوق نم سنتا انزعمرهخلا
 رارقلاو رارغل|نيددرتاا ىهىنلاءاءلادوحو مدعدراتخا ه>ووم_هوتءاكل كلا لوق هناال سدنحتلا

 دارملاوراتةعاناك ألا.ملا ن موكل لءجو ىلا عت هلوق هنمو ناك عج او ةرتسلا نكلا (مهاكاوهوق)
 ردملاو ىهتناردملا توب ىفاوناك اذا عمي فون ىنأ د نعو ىلا زلا لوق هلع ل دب ردملا توب ناثكالاب
 || فدو كأورذ 'زبه دمنيب قرغلاف (ملاةماقالا عدنرةزدتعو هلوذ) سضح لاو ندملا سوماقتلا ناك

 || تناكن اهلوة)ءالمتسالا لو صح نمكلذ عمدمال ل مهل ةكوشلا نوك درك ىن:كمال فسونابا نال تاو
 || لهأ اورصاحوأ هلوق) ىليزددرتلانمانرك ذامهناوجوارهاظ رارقتسالا نم نكملل (م-ه ةكوشلا
 أاداد ىأ (انرادق هلوق) ىود لمأ: هبذو ىون نا ىلع فوطءم هنارهنلا ىنو هل.قام ىلع فوطعم(ىجرلا
 |مدملاف تناكولا نال هيدعقرصملاريعىنىأ (هريغف هلوق) حراشلا مالك ىف نأ سو رهن مالسالا
 | اولزنولىت دقي سدلرسدملاريغى هلوق نا لعل دب ل_ءلعتلاةيانعلا نعةيلالثرعشلا ف نكح ]رهن اونا
 دوصقملا لو صحد_:عةزافملاكم هتان دمنالاضد أمرتن دآم نصحلا ىنمهورصاحو ىنملالهأ ةئيدم
 عضو ا ةمحالصن |نممانمدق ا1ةرافملال عد امرسمملا ريغن دارملا سدللاة بنا قد ا اهو ْن ومقال

 مزادو اورصداخحب قاعتمهري-غق هلوقو انرادىف هلوق ىنعد نيراجتا نم لكو ىوجنا لاق ةماقالا همن طرش

 ىاثلارا ا ناب با نان كح« وزوحالوهودحاو لماعب ىنعملاو ظفالا ىددتمر قرح قلعت هءلع
 تناكولامل_هفىفىأ (نيلصفلا قع رفزلاةوهلوق) لوالاراجن ايدي ةتدعب لماعلاب قاعتم
 نوكح:نا طمرش, ىأر صم اررغىولوةاطمرحلا تت ناكو لام لصف ىف و رعلا نمرصملاري-غىف ةرصاخما
 رفزدنع طرت: ال ذه ىلع ف برحتا لهأ ةرصاح ف قيسامءانغتسا انهدرك نيلامناهناكو مهل ةكوشلا
 دارملا نا نمركذامىأ اذهوردهلا ىفةرصاحم اتناك اذااعفاههمتهنالءادب ناكملاةمحالص ةينااةدعل
 نيلصفلاب دارين امحيالهنا لصاحماو حراشلا ملك قايسهءلعل دامس وهام اهانرك ذام نيلصفلاب
 هنحيرصتلامدق: دق برحلا لهأ صام ىفرفز فال نالىجلا لهأ ةرصاحتو برج الهأ ةرصاس
 لهأةرصا م نيلصفا ايدارملا ناقر هال هناف ىليزلا مالكق ايس فالختانلق امنمعتف حراشلا مالكى
 ا(ةيرخالا لهأ فالخ هلوق) ماقملا اذه موضعدل عقوام لع هنموانذثراشأ اذه ىلا ىتءلا لهأو برحا
 ةزاقملا قاوناكن او ةمافالا ةمن مهنم مضت ثرح ةررخالا لهأ ك> ةفلاك سدتلم مدقتملا كسحما كلذو ىأ

 ةمريص» المهعم ةماضالا ىونول نيرفاسملا نممهرغنال مهبد بق طخ ناك ىوتفلا هءلعو محالا

 : راشلاروهج هءاءامو هانه نتا هءانحرشامنا ءاوناناو رىفاانعو . هعلاوهو مامالا دنع

 ّي اساوازنو ةسالا لها اورصاحولاركس عن اة .ىدخالا لهأ فالخ هلوق ىنعم رتكسلا حاتفم قلتو

 زهاو ىوج ةرافملا ىف اوناكن او مصالاىفمهنم مصت ةماقال ان نان عاج الاب نو رمعقتنال مهن أ ىنوا
 مناكو ىنع (الكلا لهأ نم هلوق] رهتز واسفل نوتكس نيذلا دركلاو ةلرتلاو بارعالامهةيندالا
 ,ظد همقو ىتنعال عدواذك (حلارمث ةع+خوهو هلوق)ة دلال نسشةذملا كلت مفك الك ااوءاملا نم مهدنع
 رمصفوءابخم سدلفرعشن مناكن ان مولح اءايض ىداز فو صواربو نمتدب هناناسلاةياغ ىذلاذا
 مملاىفأك هريغوا فوص نمهتبب نوك«ن انيبةزافملا نكس اسف قرفال م: فوصل الع برغلاف

! 

|| 

 اهدرسو ةةسب رغلا تون نا ىد> نءاىلاارزءمىلاقتالا ط+ نع ىو« ل قنو 1 دو



 (نيكح ئالنمىلع) و
 ىلع مزعلاورفسلا ماكحتسادعبرمعملا لوحدنا ا هيلع مزعلاو لو_خدلا نم هل قاع لصاو ةماقال اوني

 (رهش فصنةماقاىونبوأ هلود) المأ ةماقالا ىوناقلطم مانغالا بوم راك تالا ل

 مزعدقو امورشع هج دعب جراما ةلفاقلا نام اعو مأشلاالصوول طدخملا قالا مكحوأ ةقيقح هقش هعمل

 1100 الو قالوا لمس لفاورخا :نماوالاىواك هنالك مهعمالا جب رذعالنأ

 ةة.قحال حالا وان هل_هذ هماقالا ةيننع ةراتعالا سدلامورشع 4 هسه عل نوجا مهنأب

 رداق-الن نكيلواهتقو جر لاذاد ةالصلا ف ناكولام مف ةماقالا ةمب ماسالا بوجوىف قاطارظاهم
 0 :ال لوخدلا ل قامهدحايهماقالا ىزنولهناىلار اش افربت لخدامدخ ىأ (ةيرقوأ دلي هل

 هلوق) هر .رألاهبدتءمريغاهعوتولالوأ ةمدقَملاَِ للا,ءافتكا|لوددلاباه#مرب هد لهرظاو 6 ش

 هتتمفسو نسحلادسنعالا رذاسمحالملاو ةنيفسلاورعجلاوةريزجلاو (زوافالا ىف ةماقالا ةين مصتأل
 توملا ةنظم اسمنال تاماذا ديدشتلاب زوذ نم ذوخأم كلهملا عضوملا ةزافملاو رحنطو ت

 ىرنمثمانأ ةثالئراساذا|ذهاولاقهلوق) حابص هةمالسل الزافتهي تبع واحناذازاف نمىل_فو

 اذاا_ىدمقم لب هقالطأ ىلح س لاهوضتوةزاقلاف ةماقالا ةنةعص مدعن ىلا هيراشأ 24 ةماقالا

 اهن اضراع عضوم لكل باهدوصخ هزاةملايدارملا سل هنأىلآ .وعضومريغى هلوقب راش و اثالثرأ 1
 ااه ناخد ا نافع يدك (مانأ ةعبرأ ةماقالا :دمدإوت
 لكن ءلوامورشع هسج ام مقت نا كسفن قورفاسم تنارودلب تمدد هاذا الاقأ هبنار مينبأو

 هسلاىدتوسالىأرااذا 26# تاردقملا ىف رثالاو اهرمدقاف نعظت ىتم ىردتال تنك ناو

 اهانر دقفالصأ ارفاسم نوكم الن ا ىلا ىَدٌوِمف هنع ىرعالر 2 اقلام راش

 ناو ناتطةسهناتدمامنالدحاوريدقتبرفسلاو ضحاانر دة اكراتبجوم نات دمام الر هطلاوّل

 ريدقتبر غسل !او ضخ اانر دقاك ىلد لا لوقو ةماقالا ىن :ةشب ءةدعالالو زيالف نقيب تبان ناكرمصف

 ناكملاداحتا ةماقالا ةينةحتل طرتشم هناىلاهيراشثأ 6 :موةكعالهلوق) امهنملقالاانردق كالا
 هداحتاو عضوملا ةسيحالصو ةدملاو رفسلا ك ارت سجن ةماقالا ةناطت ارش نا ه هالك نه دفتسإل

 طورشلا عج نع هربخلا قامتلق ناف عباتلاه ين مصتالف ىأرزايلالقتسالاوهو سمانا أو

 اهرم_تعا ارهثلا بحاص نال فل انعال تلق هدساهاعج ثء-ىناةسهقلا ن ءردلان املفلاذغ َه

 توكل احا 7 وسد ايتلايرعلا ىه ةدنلا تناكف ماحتالا هل طورشلاريتعا ىناتسهقلاو ةمنالاطو
 ركسعىووأ فنصملالوق حرش فيل لا رك ذامىلا ىرتالا ةجاحت هر ةماقالا ىزن ىذلا لحن دل

 ناهنالا عةمريص الامور شع هج ةماقا ىوو ةجاحءاضقلةذل» لخدنملاةتح يرحل ||

 هل ذاقلان الما مأشلا ا لصو اذا هنا نم قسام ىلع ركع, اذهوهنمجرذع تقولا لبق هتجاح
 امولعمانقو هلفاقل حرر راوهو قرفلارهظ مئاض اند رخامورشعة ملا ىذم لبق تج

 ةرصاحلا ةإّسم نما ار ارقلاورارغلا نس اددرتم هل اح نوكر الن ادازب و ةجاح اءاضق كلن آل
 نرغملافاذكع انلاو فلالاءتتكتولاقجاتفلان ءىوج فرصلاوريكذ تلا نم ىلع يلاشلانا مع اعإ

 ث.عرصملاز مةبيرقةيرقلاتناكناد (رخ : الل عستامهدحأ هلوق) ى افلالاب هياهتلاىف

 نا نا مسا فام مال ناك اهرمأامهدحأ ل وحرر جرفاعقم رص هنأفاوتك أ أس ىلع ةعج |
 0 |باك-لايهفذ_> ناكو قيسام موهفع !رصت اذه " (2ا تملأ ىذا ارصقو هوق) .ق 7
 اورصق كلذركسء ىزناوار دعا ا طرشلا لعف هاج ىلع ف طع (كلد ركسع ىؤوأ و

 الام ىلابكرتلا ل_ن ه.لعذارهاظر ظن هي ىون ناوهو هتاداو طرشل حو ىلع فطعهن :اربنلا امو

 رسال يماخ تناك اذااك لماش هقالطابوهو هليقاع لضاو (ارعماورصاح ناوهلوق) ىؤج هل ىت*“

 ل الاب

 لماسهلامظنلا رمش ن ءىوج برخن اراد ك-ر علا ملسلن رعلا قولو بر حلا لهأ راصمأن مارصنأ
 يا ا برا 2



 اذ كة عزعلا كرت بسب أب ىأ ىوتناةعزعلابلماعلا مئأ ف طاقسا ةصخراندنع رصقلا نالو هلوق

 (نيعملا تف نم لوالاءزجتا) >3
 كا سس خ7

 هد“ سول
 .٠

 (مصةيناثلا فدعقو هلوق) ةٌئيضاارهاوجلا نع ا:ذعشوونأالهّذج ابحنا رهطفةنامو نيتسو عبس
 (ةلفاننايرخالاو هلوذ) رهن هضرف عدن لامه ادحا ىفوأ امهفاكرتناف امسمفأرقاذا اميدمقم
 رفسلاف امهنعنانوننامهناناذضاق نعو ىد_:جربلا نعىوجءاشعلاوأ رهظلا ةنسنعنايونالو
 «طاخو لفنلا حاشا كرتورصقلا بحاو كرثو مالسلاريخأتل (ادماعولاْ د بمريصت و هلوق) ةصاخ

 نمرردلاىفامو رد راذلا قدتساو ملايهاسأرسسف نادعب ىف ةدسهةلادر رحاكزو<ال كلذ لكو ضرفلاب

 مامتالاةمعو رمثم طقسا هنا ىأ طاةسا ةصخر رمصقلانأت هحر مص" لد وألا اذه ىلع ةنب رقلاوا:دش طخ

 هداك ةيقمق- ةصخر رصقلا سلف ةعزعلا هنوكو طاقسا ةصحر رصقلان وك نيب ىقانتال هنا هلصخمو
 (مهالالاوهلوة) اوم ةءزعلابنابثالا ل عج فيك لاقي هاسعام طقسف ىدنفا حوت ةشاح نم
 كرتلالغت لكلا راصو رهن ةريخالاّةدعقلا ه.لء قيذا هلاك | ل.ق لفنلاب ضرفلا طاخ هنالهض رق ىأ

 ظ هعوقول عوكر او مايقلا دعب هنكلو دع ةئلاثلاد قر نا لدق ةماقالا ىوناذااالا ة_ضورفملاودعقلا

 ةدؤسلا,ةثلاثلا دمق ام دعب ةماقالا ىرنول ىأردالفنر اص:دحتملا ف ىون ولو ضرفلا نعسونالفالفت
 امزنلم هيف عرش ملهنال هملعئ المن ةأولو ءاريتبلا,لفنتلا نءازّرت ىرخأ ضيفالفن تالثلاتراص

 || سأر لعدعش ناو ىأالالاو هل وةلّدءاغنوكحب ناىبان زاازوج _(هرصم لدي ىت> هلوق)
 أر دعلا ىفهعبتو ىنبعلاهملع رصتقاو رصق هلو ةلةراغ نوكب ناو هرمعم لدي ىتح هضرف لطا نيدعكرا

 لصالاهنال هءاع حرفإلةباغلا نوك ىلوالاوردق ىلع عد رفت أو لف هلوق نأب الزعم ربنلا ىف هرهظةساو
 || ثدحأ اذار ةالصلا ف ناك اذااموالوأ ةماقالا ىونولام عف هقلطأ هيلاري. ام راشلا مالك ف ىف ا سسو
 ءالل هل دف ءاوقد_هالوأر خلا ىفهلوقو ىسوتنا كبح مامالا ف اخ هناف قحالا االاالوأ الل هل دف
 ظ مدقولةانضش هملاراشأ اذكمهوّ دق كا لاريغلوأ الإ هلخ د غدارملان االال صلا ف نكمل وأ هاسنعم

 | اعفدىلوأ ناكل اثدحأ اذااكالوأالصلا ف ناكاذاامولاقنأب ثدحأ اذااكهلوق ىلءالوأ هلوق
 ىبتنال مات هم ىوحلا لاق ق> اللا الا هلوقو دب ريهظلا ىفاكثدحلا هةسوئأ ثدحأ اذااكهلوقو ماهسالل
 قساكرصقلةياغورصم ل خدي ىتح هلوقناىلاهيراشأ (خلا رصق هلوقب قلعت مهلو3) ههجورطتبل
 نمدارملا ينعملاهينمب ريسغ:فط ءوهف مانأ ةئالئئريس لمقو ىأ ماكحتسالا ىلعافطعرجاب (رمسوهلوق)

 ريسلابكتتسادقرفسلاناكنالوخدلا لق مزعلادّردكالىأ (لوحخدلاب مي هنافهلوق) رفسلا ماكعتسا
 عبز وتلا ىلع همالكب نا نمتلعام وأ ىن»ع واولاف ماكتسالا ل. لوحدلا ىلع م زعل ادرك وأ انالث

 لل.ةيرغسلانال ماككتسالا لمق ناك ثح لخن ديل ناو لودخدلا ىلع مزعلا درت ماستالاهمزلاغاو
 | هيف ثحواثالئرفسلال كتسا ىلع فقوت.ةلعلا مات نا ىلع ءانب هةلع متيف هماكع-ا لق ضقنلا

 دصق ىلع تويبلاةقرافمةلعلا لباثالث رفسلا لاكستسا ىلعةلعلا مات فقوت ميل مدع هلصاحاع تقدما
 ةلعتشرلامهكح تث.فرفسلا كك ةلءلا تقدقف كل د رفسلا كح توب لدلدب هلكتساالرفسلا

 رهطتساورعلا ف ه'عرقاواهل اص ل < ىنةعقاوةءنلانوك ةماقالا محةلعبدارأو ىببتاةماقالا 2
 باحأورفسلا كه 1ناواةلطم مزعلا درس ىنتكمالو لودخدلا ةة.قح ةماقالا ةمنددصل طرتثد هنا
 ناو حراشلا لوقو لّمأت هبفو وجا لاقو لولدملا لاطبا مزات_.سب الن عملا ل_لدلا لاط»انأب ربتلا ف
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 1ثحاعرش هلوأب اقل مثلاثلا مويلا ماق سلف همف عمال ةروصل اهذهىف ثلاثلا مويلارصع نافمأب
 لامت>الا نمعوهو مانأ ةثالئهرغسناكاذا اعرمش مارأةئالث عسعامنا هنارهطف رفسلاة صخر همف تن
 هيالاءاندروأ ىذل نم صلخت الو غسسو: ىأ لوقىلا ل اواو هعال نب رفاسملا ضعن نان هروك لل
 هلوق راشلا هيلاراشأ اكرغسلا اقبب طورمثم نال. حسملا نمرغ اسم لكنك نال عوذمم ثلاثا مودلارعشع هصسصزاو ب مدع نمدرك ذام ىلع ءانب انالث حملا نمرفا دم لكنك دارطا مدسع نمهدروأ املوقأو لا
 ناكفهدعب ارفإس قس لذ اهط رمش تاود_صققملا خولي ودهيلاةراشاثندنحما قو لن رفسلا للا 1

 ثدح ل كلان مبحتلاو ادرطمهانرك ذ ىذأ ا طرشل م انالث حنملا نمرف اسم لكن كس نم خياثملاءركؤأ
 هداقأ امدمقي مانأ ةثالثو رفغس ناك اذا مانأ ةالث مسعامنا هنارهاتف هلوقذا همصدم عفدنامف دع ١

 هلوو قدصقما,دارملا سدللاقي ناد رفسلا خسف مدعي طورشمانال# كلك كلل نهد 3
 ىا (اذكمسع هلوق) ةماقالا ةينرف سلا مسفل طرتش ا هريغن اكولذا نطولا صوصخ لب هقلطم د صقل غأمأ

 ردقتلال والا مازلّتسا مدعل للعت (حادصقي نازاوم هلوق) انطشرف دلاةؤعدذيقتركاسالل 94 لوالاو هلوق) انشر سلا ةموعدي د. ةريغ نم ىأ (اقلطم .رفاسم هنا هيلع قدصامناوأ هلوق) الب
 هج وورفسلاة موعد دبقبال رفاسمدنا هءلع قدصاموهو (فلخما مزلتس ىناثلاو هلوقإ) تلد
 مانأ ةثالث ةريسماد. داقرف اسفاموب مسم مقكن ب رفاسملا ضعب ىنانالا' حملا نم نكستلا اخت مازاَتسأ
 نيفملا ىلع مسملا باي ىق.ساك ةروصاا هده ىنانالث حملا ف انثتسا هل ازو<الذا عزتي ميمو سك نا
 نعت مدقت ىتلاوروصلا ىلست مدعكا اضأَد روصلا هل هدورو ملست مدعب لاقي دق 2 الا رد نأ ا

 وه اذهرفاسمرهو سلا دتباىذلا ىأ لارفا.ملا مسك مالسلا هماعهلوق نءرداستملا نال لاك ظ
 مسملاءادتباتقو ن كح, هنالو :روصلاوذهدرتالف لعفا اب سلتملا ىف ةققح لعافلا سائالرهاظلا
 هلوذ) ىوجول باوج لبلد مزاتس هلوق نالواولا طاقسا ب اوصلا (ةدملاتِر دقولو هلو ) ربد ةفارشأب 0
 لاكسا ليقرفسلارلم مث بقموهو مسم ناكحسملاابفدجو ىتلاةدما ضعب فىأ (لا نابحالا ضل
 لالا نعتمدقت ىلا رو هلاكدرتالةروصلا هذه نا قدسو قبساكمدعب نيمونالا ع ع هل قاموا ظ ناددب رفسلاأ ثنو ىحانالثهدعبورغسلا لق عسملا عومي نوكين أب نالث حملي هنافةللو اوبل

 ٠

 ٠
 موملاض عب وىناثلاو لالا مولا قرفاسسملابلا ةروص قوهذا ةرودلاهذ-ه سّؤعةقمقحت | ىف

 عورمشملا هخت ىون هنالءالصلا عطق ملستاايدارأ



ارالا نودي هن الةدارالاىدشامناو
 هدا 

ابر )ادو .ةوارقأسم :!نوكمال
 نذوب ع

 1 برغملاو رعقلا قرع الكا

 اهيلاملو مانأ ةثالثرغسلا ةده
 0 ا

 كلامد.: ةعو ةلملو موس لوق وأ اسرق

تت "اسيل
 الم رشعا

 0 نمور دقم ف سو ىأ دنعو

 ةغنح ىلأ نعو ثان مودلا
 ريمعأ هنا

 مانأ ةثالثنمبيرقوهو لحارم الث
 00006 ارفلابريتعت لو

 سمع هسجو امثع ةساعؤا اضمرق

 نابريلا ف ريسلابء |١ فري لاريشعنالو

 ءاا ىامهدح اناقيرا عضول ناك

ملابلو ماياة ثالث عطقي وهو
 اذااه 

 ربا ىف ىفاشلاو ةنكاسح ايرلاتناك

 5 داذا هنا نيمو م وهو
 ركحو صخرشءاملا قر رطد

2 

 300 را دقتلا سكعلا

 ام”هلاح قاامرحلا ىف ريتعم او

 كارطتنهنا ىلع ىوتغلاول لاف
بلو مابا ثالث قرعست كةنيفسلا

 املا

 2 ناكل تحي راعا 1

 نامعةءفالصأ كلذ لعصف ذزداهالو

 رسفتلا اذه ىلع مانا ةمالثدصق

 رفسلان الماناةثالثلاقامتاورحلا ىف

 ناةيعرشلا ماك الا هيريغتب ىذلا

سااهسلامأو ماناه اح ةريسم د صقم
 ديف:

 رفاجملا عع مالسأ اهلعلوت نم

رلانا ةدافتسالاه+و مان اة الث
 هصخ

 اذا لصح ال "الدون ,رف اسما سدج مث

 مانأ ةنالث نملقأر ةملا هده ذاناك

 تبحاض م 2ك قفل ا قرط دالاو

 2 ا اولاك اماذه عرتتلا

 ثددحلان هدول م

 ارذاسم مادامرق اس !!نا

 (نمعملا خف نملوالانجنا) م.

 00 ةسلا قاهتمففحخ ةدعابر |ضرفرقتساا!ةراوئلارتوابخال برغم لاو اف ةءارغ 1

 || ةلدالا عمتاذ جوة هر 8 نمةعنارن| هن لا قاهرضقناكو ةالصلا نماورصقت# ناحانح هلع س دلف

 | | ىلعو (خاةدازالا نو دن هنال هلوق) ها :مّدقاك اهطورش] ةعمكسم ا ى أ (ةدارالاد“ ةاغاو هلوق) ىحم 2

 ا اذكوةدملا تلاطناو ناهذلا فرصقنال مكردي نأ ملعب لوودعلا تاطف ريمالا يرنولاولاقاذه
 || هنظ ىلع 000 رظلاة بلغه. .ةكبور حر عقر 2و لم مك نانعوجرلا ف 1 عضوملا كلذ ١

 | لق ,ملامعا (خارفل افرعقالهلوق) ىبابزنيقملاهق طرتشد الوورصمت وسب قرافا زار رفاس هنا

 ا

| 

 الا نال اا هجارا ىلا ةحاسالن لح هيفرتولا ل خدي مف ىداقتعالاّ لع ضرغاللالج ربولاو

 رووا الل حارا جرذمو لا هداأ لومت:ناكلو رهنلا ىف هلوقو لخديملو لوخدلا عرسف
 ىلو الاوها اهف فلتخاو رت 1س ءلاعاد ريغ نم مرهاظلاوه اعلودعهناب ىوحل ا هقعت ىنانعلاو

 | انكرارفو لع لعالرارقو نمأ ىلع ناكن ١اس ىفأن هناراتتملاو همدع ل .ةواسهب نانثالا ليقفنئسلاف
 الزانناك ناىناودنملا لاقورم نالخلا عفترالب طوقلال- © لوقلااذهى د تاع>ولر سند أ[

 1و زاقا انام رصاض أرنا ا ةنسولت فو ضاق دا ىل_هد لدقو ارئاسال ننسلا.قأ
 ةالصلارصق او فئاطلا ىلإ رخألانأ نب امعنبالومل (ةليلوموبهلوق ( روزملا ف نانحا اعرق
 ماييلاملو مانأ ةثالئرفاسملاو ةلدلوامون يفملا مسع مالسلا هيلع هلوق هيلع ةئاو ةلدلو مويب رد ةموهو
 لدملا(الصرشعاننااديربلكماوق) ) هيريدقتلام السلا هملع هذءدرو هنال (درتةعيرابهلوق) ههجو أمس
 | جاشملاةماع هلعو ( مسار ”ارفلايربتع ليقو هلوق ) فصنو عاز ذةواهاوةوط+خ فال ةعد رأ حرفا 0

 ندي ندهن م لعاق مسا (ةنداهالو هلوق ) ىوتفلا ه.لءوةياردلا نعربتلا ىف (رشعةيناثوأ هلوق) رهن
 ققعتلابلاملو مانأ ةثال ةريسدصقدمفتساىأ (مالسلا هم ءاعهلوق نمديفتسا هلوق) نكس ىنعع انوده

 قدتلاةرادرتملا تح ىف لم ضرالا نع 7 .رضاذاو ىلاعت هلوقو ةءعرشلا ماك->الاهب ىاعّت ىذلارفسلا

 0 (ملانيرفاسملا سدح معن :هصخرلان |ةدافت :سالاهجو هلوق) اندعش هلانامب دح اولاريخ

 ١ ايلالو مانأ ةثالث حسملاةصخر متفدهعلا مدعل سذعللا ملابلو مايأ ةثالئرفاسملا حسك مالسلا هب .اءهإوق
 َ ةدملاوقه تدم ارنب !اةدمرب دقت موع مزلب رفاسملا سذج درا موع ةرو رض ن هو نيرفا#ماعمج

 أ ةمسالل ةيفصولان ءىلقنلل هصدخخرلا 1 مم لو-راارمخ ىف بذكلا مزانالُعل رفاسم لك قحىف

 | وعلا ىلع دياعةراشا دا مسا 0 نملقأر هس لاةةمناك اذا لصحالكلذوهلو) ثدناتللال

 || ضعبحرتعت امزلي :انالثرغسل ادم لق أ نكيملولذا نب رفاملا سنج معن ةصتخرلا ن اهلوق ن نم موهفمل
 ١ هيف مالل اذااثالثررفاسملا عمك مالسإ اهم اعهلوق ىضتقم ىفالحخو هوانالث حملا نم منكما ن ِ نيرفاسملا

 ْ ةدملق اردد ناال انالل :عسملا نمن 5 ءالواثالث عسملان رداد ل نر طواف ضنا قارختمال
 ةئالثرفسلاةدملقأ ريدتتت مزعل ل ناو ىأ (فاخملا قرطتنالاو هلوق) فاخنا عقبالثلثالثلابرفسلا
 لاقةلوز-فاشلاو لزح ىر دصمدح اعافلا 0 ىهو مظع ىأ (ةلاز 000 تاورط : مانأ

 نيرعادحأ ثردحلا نمزوحأملاىأ (ماثي دحلان مةوعأملانأ ىهوهلوق) العفت ةلاعف ةأوعف + كلامنا

 ناده»ل اق ثمح لكلا هركذ اذك (خلا ارفاسم ماد امرفاسملا نادلوق) انذشءاوسلا ىلع امهلقحا
 ادعاصفإمعوتس هرفسناك اذا ماأ الدر فاسملا خمعدإر ١1لاق 2 دق نكل ثيدحاءلالدتسالا هجوركذ

 اذارذاسملان |نماوركذ ام لع هنلا اهراصدق لوقنانال «. اارابهالفر هااعااهغل اضلا ج>اهيا لاق ال

 مويلا فركب مثامف تابو ةحارتسالل اس ممل ازنو ةل>را |غاب ىتلاورلاتقومملا ىئثمو لوتالا عوملا ف رك
 ىلع ارق مريصت هنافدصقملا غل او ل اوززا ىلا ىثمو ثا َ اموملا ف رك مث لاوزلا دع امىلا ىثمو تلح

 هنأب ملعلل ىضقنملاب ا ةسقباولاق ناو روك دما لاق-الانيعىلا ثيدحم اجبر : اذه ىلعو يحلا
 نم لجأ طفلا نوكينانهكلذب بر خالريبلا ها رتسالا لاذ ن مدبالا

 اب بباب” ببال"

 مأنأ 0-7



 ٠ :  3نكح ءالثم ىلعإ ( : 5

 ؛موهىف مانأ ةثالثىداتعملاريسلاب مطقبام عطقفهدي رب حرسأول يح( خلا لب لاري هوه طسولا بسلا ىأوهو |
 2 الدف نمصخرأملا رمدحا لك ق-قاماع طسولارا,تءافصناذهفانذعش لاق رهترمدق ||
 هر ىلشةلفاقلا ىثم همدار ما (مادقالا ىثهو هلو ) ىرتن ا هال“ :لا رودناكناو رص ترغلابح وب هناف | ا
 مسارفلايرمت عبدو مهو هو ته اارهأا ظوه مايا هم الح ريد ةدلاو ةذساا ماارمصقأ ند (مانأةل أ ظ

 الا لاو لالا سابك ولو> مهلا ىلدريسلابمو.لا باعيتسا طرت ثالو ردو رن بهذللا ىلعأ[|
 عماجم ا ىئائ ابل لو لق .لو ريااو ريلانمب راهئلارثك ارم سل ايءاغت كالا فقرذالو رمصقب هنافةثالث| 1
 ىلع للان الرا امانالاندار ملا عبانيلا ىف هلوقو ىلا ءالآ نمار ايام عسسل ةسلا ١ مايالار كح:نالرغمأإ

 3 طع اقام للك دي ه.فريسلا رب تالزب هريدق هلل النا هيدي ربالربت الق ةحارتسالا

 غلا ىلار فل |نمرفاس نا طرع سالف هتبادو هسفن ةحارتسال لوزنلا نمهلديال رفاسملا نأ نم

 ١ ”أوىلواد" الاكل ذ ىاطنال ةباذلا 1 ١ طرخ_ثن لول ذأو هر ورمضر 9 هدم ةعاروسالا 0 ُ 0

 ل ١ تك نالرطن لدللاب ة-ارتسالا ص صخت ىو ليللاوراس ملادصت ىأ | ههد.هق هلوقو ربناهقاحلا ىلا حتحأ]
 0 *تاير. معمر [امس .ةراتفرةاسملا اح فا امهفالتخخا بسيف ةدو ردلاو : ةرارحلا بسحب ةفلتنع ةلكمالاو ةنعزالا ظ

 : رح فالعمر ر اذك ًامينملك صعد كح رتس ورب د , ةراتو رارنلاب هي رتسإ وللا ايريس ةراتو ليال ان عرمسو رابغلأل
 ديلا 1 / صءصاختالا راهتواالءلامارفاسملا ة> ارتسا ناس دار 0 اولا ةمالعلا .رذاكباوجارمدتأ إلا 3

 عير تاع رفاسملا صرف ناز احم ارمدق هتيم ردابوجو ىأ (ىعابرلا ضر لارمدق هلود) ىلدلاب ةهحارتسالا

 25 _ رفاسملا ىلص(عرف) رج وا ناك نيتعكرىعامرلا ضرغلا ىلصلاقوملا ماتالاهلز وال تح نايا .

 ل ا ٠ىلادوع نا لمقفو ملادودع» هيلعو سون 3

 عقب هنالءادالاهنكعالتال صلال اداعولو وهسلادو عماد آهكمل قوت |نال سون ىو فضل
 ووسلا هلع ن نم مال مهلوقف جو رخل ا ىفىأ فدو انال هوقو تاعقاولا ن عىوج .ةالصلاا

 اريصيوهلوق) دوهه»لاءادا هنكع ناك اذااعد .ةموه لد هقاللطا ىلع س لاوهدنعاقوقوماحو رخ هلال

 (ةس ”اعلو ةلرصقربغ نمرفا -ملاةالص ما اةنيتعكر ا نادهجوان هش لاق ىو ثدي همف (نيةكرهضرف

 ارارقاورمصقلابفنصملاريرعتو رضحلا الص قديزو رفسلاةالصترقأف نيتعكر نيتعكر ه١ الصلات مرفأ

 أهي ىضرىفاشلا بهذ وهو عد رأ ةيعابرلا رفا ملا ضرف نا ىضتقي اريصن وهلوقب هيلع حراش
 أتاعرشع ىتنثالاعنرأ ةالصلال اك |ناكمو و ىب لا فاك عو رشم ريغ عسب ,رالانااننهذم ٠ نم ملعف هذع ىلإ

 هيلع هللا لص هلع ل زف نيتعكرى لص وهو ةنيدلملا مدق مالسلاوةالصلا لضفأ هلع هناف لوالا عبر
 اةالصقديزف تاس اج انقر 8 راق سانلا أ راقفتلملاو نانو 1

 رفسلاةالصترق أو راهئلارتواهنال بزغملاةالصو ابيفةءارقلا ]وطار ةااةالص تكرتو ناتعكو رع 2
 أعب رأ تضرفف ةذيدملا ىلارح - اهم نب نيمو 0 ةالاملا تضف ابعع هللا يضر هت ىراخأا ىف

 نارمخ لملدي رفا لان نعضف ماع رأ تضرفاها لمةوىلو الا ةمضرفلا ىلءرفسلاةالست

 نءالودوهو نيتعكر رفسلا قواعب ر أ ارمضحلا قتضرف ل.قوةالصلارطشو موصلارفاسملا نع عضودهللا |

 قل ماما اذه ىمامملا نبا عجارف نا.لادب زمتدرأ ناو لاق ىدروالإ قارعلا هب فلأ رش عانت 3

 هشضعدلو 5 ن نمدروا؟لكتبتراسبنلاهال نما نا ىضنتيزاهاروا نب رت ةالصرسق ملال

 ىفلمأّء لف ىزع ةمالعلا ل اقا ذو رياملا-ام صملا ىفإك ةءارق اهمف عمال ىأءا عر اسنل الص, !|
 باطخملانيرعثد دحو هن اع نءى.سامانل او مودللار بتعا(ميالا شرف فال ةوراوت) يفوت ل

 عفشلاذامصن ال مو هلابرابتعالاو ىرتفا نمباخدقو دن نأ. ىلةرممقريذ مات ناتعكر رهسالسإأ
 ناى راتملا جرش ءردلا فو ىلبز ىضق. هنال موصلا فالخ دف انلاةبآاذ دو هكرتن مئاءالو ىضهال ىفاثلا

 لوطلرعقلا الات ديز مالسلا هيلع اهاملق برغملا الاارضحو| اوفس نيتكرامالاةلِ تضف اوما | ١

8 
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 ل ع دج

 / كهرب 0 م
 هوو قرع /

3 
 7-2 اا

 تقاري 7 7 4 00 نو

 .ه (نيعملا نت نملوالاز 0 ملا
 000 خب/ب ل

 ىلامتسالا لبق نمهنوكز اوحلوالا لبق ن«نوك,نانيعتبالهنا ه-هجو وانخشلاق ههجو
 ةسلانم ةرفاسملالوقنوا (حلاهتب نم يرذالرفاساانال هلوق) ها رفس ىنعجرفاسن وكشف دحاو
 ىسدقملان ع ةيلالينرمث )ف شكت قد رطلاو قد رطلل ف سكني هناق نينث نيب لصحدقو فس كلاوهو
 ىوج رك ذاملاةب ىت>ىوغللا ىنعملاةدارامهوتيالذالمأت هنف (حماةفاسملاعطقدارملاناالا هلوق)

 توب زواحنمهلو*) ةيانع مرعربغ ةرحا ىلع جورذحا ةمرحو ةيصفالاو نديعلاو ةعملادوحو

 هتقيقحرصملا,دار | سدلو رهن الابن ا41نماهز واسم ناو هنم جرخ ىذلا بنا نم (هرمدم

 ارهاظ ةيرقلالوانت مدعلروصقلا ما, ادل.لاوارمصم ا تو ريمعتل اىفناك انوىوج ر-ذأ_فمرفسلل

 ضرتعاامامأو ةب رقلاودلملا نم معا هتماقا عضوم ىأ هماقم توب زواحنهلاقفر ردلاق هنعلدع

 هعفد انش لا قف تدب ةز واع همف سدلذا هيسخالا له |ىللعشنال هبرانعن | نم ةلالين رشلا فهن

 ىلع لدن ةئيرةدوجو مدعلابنمةئالث ةزواحم فكر هن اهئاض:ةالرظن توسل اةزواعمي ريبعتلا ف تلق
 مهعيج مرارا ىدعل اقاذا هناف مومعلا ظافلأ نم عملا طفل تاق م-4 |ةغرصريغ قارغة#الا

 اظاغلأ نمنوكمأل عجلان ا هداز ىزع مالكر هاظت ىدنذا ىفاو ههاقم توب عج مع: اضرأ انههف
 فال نك اسمو توب نمهب لصت ااموهو هضرر هماقءتوسىف ل خدي وافاضم ناك اذاالا مومعلا
 رفاسملا قى هنم سدلو ندمعلاو ةءعملا دوج و ىفرصملا نم هنال هز واح طرت شد ال هنافرمصملا ءانف
 نكملو ةواغرد3 نم لقأ هئانفو رمعملان ب ناكن الااقتف ناك اق نعةيلالينرمثلا فل صفو ىناتسوق
 هتزوا<رتعي لةوا غرد ةفاسملا تناكوا ةعر زمامبنب ناكن اواض أ ءانغلاةز واحم رمادي ةعر زمءامهند

 اقلط ءرمصقي هنارانذملا ةمحلاواول ىف نكسحل طارتشالاهريغو يجلي زلا يصف ضر راانةلصتملاةب رقلاامأو
 رصملابةلصتمتناكميدقلا فول صفنمةل ع نم ناك امل خدي و رهن الما رمدملا برقي تناك ءاوس
 ًالابخال ةنسلا عج ها هاا نكسولو رمدملا/تلصتاناونيتاسلاةز واحم طرت_ثءالو ةسلالمترش

 فودعحردصا ةةصااسو يلب لالاق (اطدواريسادب رمهلوق) ترغم ضايراو ضن ارع ىلع عمو

 ملا مانأ ةئالثىفاط و اريسرع_س نأ ادي رمهريدق:لعغلاو نايردقم هنالروك ذملاريسلا هيف لماعلاو
 نوكيدثنيح هنالادي رمل ماعلا نوك نا مصن الذا ةثالثىف لمعي ام مالكا ىف سدل هنا كلذ ىل اءاعدو
 فاكتلا اذه ىن.علا لاق لمع ال فصو اذار د_كملا نالاري سالو ةمفرطلا ىلءوهاسما ىنعملاو هنالوعغم
 ملعاو رهن مانأ ةثالثىفانثاكىأ هل ناتفص مانأ ةثالثثواطسوو ادي رم لوعفماريس نوكب نان هنعىن سم
 امكحارفامريصبالةدارالا نو دب ضرالا عبج فاطمول هنال هردمق دصقلا ىنعمةدارالا نمادب رعنا
 رفاكو ىص جرخول تهد صقرمتعم نم نوك:ناد_.هب لباةلطم ةدارالادارملا سدلو حراشلاةركذ مس
 لسأ ىذلارمصقي مادأ ةثالث نم لقأ قاملاو رفاكلا لسأو ىدلا غلب اهئاننا ىنف مامأ ة ثالث ةريسم نيدصاف
 ل.هفتلااذهو ىنارصنلا فالخ رفسا|ءاشنانمح ىصل ا ىفة.كاودصقلا عم مدعل غلب ىذلا حبو قباعف
 نبالا ةرعبت ىلعءاشب نارصقب ل.ةواض أر فاكل ا ة.نرايتعا مدع ىلعءانب ناتي ليقو رحيلا فاك ججارئاوه
 هيف ةنعبتلاليلعتلا ن ممرك ةامودمقب سل هيبأ عههنوكي ىصلاهدسق: نم .رردلا قامو رذاسملا-اآلل

 هلوث) ىدنفأحوراتتما ىلعهيبأب هجو زخنمبو هسفنب هجورع نيب قرفال هنالءداز جزع ىننعالام

 وكر

التلا دوحسالاممسقت ةوالتل ١ اوهامغاهسانملا هح وقهيلار وطنملاذا ماقلل سان مريغف ىتنا ةيصع مل
 ا : و

 ١ || نيسلو ىوج ث<هيفلوقا (لوالالبقنمانهوهلوق) هجوهلناكل ضئاسحملا ةرالتب لثمولف

 .[اطوقسو ماياةثالثىلامسملاّةٌدمدادتماو رطفلا ة_حاداو ةالصلارمدق ىهو (ماكحالاهمريغت: هلوق)

 |ةررقلا نم راخمان اف قلطملا ف دمقملالامعتسا نم ازاحم هب رقلاودلملا نم معأ هتماقا لحمدارملا لب

 1 نافهتماقاعضومىأ هلوقب تدل نمهدارعحراشل |نسد ثدح ةخالا لهالت سل !ل وهال

 ١ اضبأ ضر ردصما م رح لاي و نك اسف توم نه ةشداملالو-ام ضا رلاو رمصملانارع نم رشعت

 م تيل ىلا م يي سيخ 7 ملا ص لل الشلل سيسشصللا للا للا يت ا |( نلضشتتملل ييسر ييخجياايتيسلا -
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 14 (نكج سالنمىلع)

 |ةراولوءاوق) دعقب الو موغيناارنم غرفاذاسحتس و تارعذملا فلق ذاشف موقبالهنا نم جارعملا/
 زدنيرحتس»نيمايق نيبو ارهج نيتنونس»(نيتريبكن نببهلوق) ند.لاو بولا ةراهطك(موضوأ ناكل
 لعفب ال مالسلا هيلع ناكر عنب ثد دج ىف ىوراسل (حتادب مقرالب هلوق) هقلاخام حرشلا ف ىنأسو |

 وهو ةعرتلا قس دتسوهو ليلدغلل كلذ نال مالسألو هلع دبشتالو هيدي عفربال نع دولا ىف
 ىوجربدتلاب كردي باو اوالست هيف ناعم هيف ةع ردتالووسلادودهس نافرطن هيفو ىلب زان مودعمأ

 : هنا ىلاءاعا همف (ةالصلا: دينك هلوق ) ةينسريبكتلا لعج ثحر دلا نع ساس فلاخم (ايدنريكهاوق
 1 0 4 ةالص ةدحعسلا تناكنا خفلا نع :ريخلا فن كل عاب زمصالا وهو دوج يبست#ةوالتل دوج« أ

 كابور. ثاييو [|ةالصلا ج راخوأ ىهجودجيتك د روامءاشامىلاق الفن ةالصلا تناكناو ىلعالا ير ناحب-لاق ضرفلا |

 ع . لو: ا ريتع امافربتعافةلقتسمةدانعاهنال (لاةدعمديصس ىفاشلالاقو هلوقإ) ىسبتنا كلذ نمرثأ اسلكو ١

 ١> يدير تس ةفل/ز, ١ | داو لعفةدملاو ىأرارهيلءدازيالف دوجصتلاوه هيرومأملا ناانلو ج ورخملاو لوجخدلا نم ةالمقلل

| 

 أ

 ها/لمر“ -6 || ىانزدوركمكلذ لكو نآرقلا ضءب نار عهو دودهسلا موزل نمرا رفلامهوبواس منع ف اكد دبسالا هم 1 ع

 ةرداهنال(هسكعالهلوق) عدي ىلعريسفت ف طع (كرتب وهلوق) رهن ةبعرحتةها ركلانوكمداف 1
 ابر. فسر تاس. | لكلانا عماهريغ لعةدحملا ىآلضفت مهوتلاعفدنتاوأ هنآ اهلبق أر قي نا ىلا بح أود لاقايأا]|
 اير نري رسال || ةقفشاهءافد: ااونستساو ره هر أد قف نمّساوأ دة اهدعبارقول هنا ىضتقب اذهو نتنآوأ هئآ أرقي | 2 ميز كو (. || بحالا ةيناخما فو قحلاتافص ىلع هلا شان ةلمضفةداب زاوءذع ل ناكناو ةمتر ىف هلل امالك هنا ثيح نأ
 2 بقاع ةعاطلا ىلع مهلاح نوكملاهب رهج كلذ موماع قشم الواهتودؤد مهنا هملقب عقو نال قو نيعمابلا) 1
 رب 7 كلر مامالاربغي صوصةغاافدخا بدن نا ىدذج .ربلان علقت م ىوجاهؤافخاىش مهلاح لعيملاداو :

 ايل تاع نم( ةمهم) رداعماسلزنف هللا مالكن ءهلغاشت نع هلارج زاهمم لو لمب لغاشتم ىلع بوججولا جال
 200 7 لة*ارنم لكل دوعسو هلوقو هم_هأ ام هلل اءافك ابنم لكس د هدو دحاو سا ىاهلك ةديسلا ىآ رق

 : ديور و اى ا” دارملا نوكم نا لو اذكهو ةيناثلا حد دهسو ىلوالاال: نأ, اهتوالت دعب ةبآ لكل دعس دارملا نوكمنأ

 : هز ن/لر كر || باش ةيرقامه دنعو كامل اةهرو ىلوأ اكرتو العب ايالم دنع ةهنوركم ىهو ةفينح ىنأ د نعاهب ءال :
 5 5 48 دنعوزت امركشلا ةد م«لاقداشالا قورفىفوةرهوج ةوالتلا ةئيك اهتثيهو دجأو ىف املالاقديوا 7 ٍ

 14 1 5 2 ىلوالاةدعاقلا واب وجو يأ ةعورشم تسلاهن |هنع ىورام ىنعموهو ةبجاو ال هلأ هجر هغسو ١

 ا هن ىأدنعاببةريعالركشلاةدعم هلوقو ة#لال._نرمئزاوجلا ىنالا,تينسف ىفالخلا ناد سق ملو ءابشالان# ظ
 0 + انك ىتفي هيدبحتسمركشلا:دصسوردلا فو ىلوأ ابكر بو هلوق لبل دباس زنت ىأ ملا ةهوركم ىهو .ٍ هيلا :

 0 ع ىرتنأ هوركم وهف هما ىو حابملكو ةيجاو وا ةنساهم ودقتع, هله < | نالدالصلا دعبو ركل ١

 ١ د / 3 00د ووو هوو ووو هو و يدي رو واو دوو و و كلا ا

<< 3 
 لج | مومو وعموم ووووووو هوو وع دو وو و ووو ووو صوم وو ع جو وو

 هلعاف ىلا لعفلا ةفاضا نموأ ىوجرفاسملاالرفسلاطرشلا نا همفوربن هلوعو أ هطرمش ىلاةئشلا ةفاضأن | ا

 هدابعوهضراع ةوالتلان الا ضراعرفسلاو:والتلا نمالكن اوهو (ةرهاظامونبب ةسانملا هل ا

ا ف لصالان ا ءانعم ريغ ضراعبالاحابم ضراع رغسلاو ضراعبالا اهميفت /
 ةدابعنوكتن اةوالتل

 ىوجاهزك: ذامامأو انش مح رلاةرانزارقسلاك ضراعبالا ة>ايالارقسا| ىف لصالاو ءايراك ضراعالا|

 ةدابعنوكمألهناف ةوالتال ضثاحلاتددهولاكىاقف ضراعلابةدابعلا نعةوالتلاجيورخن لم ثحأأ ١

1 

42 

 1 حل هنال(ملا عديو هلوق) ةتوافتمالاهفأ اهنوكل امرملاةالصلا تجاتحاكليلعتو م رحتلا هبف تتكلف

 50 رب | ركشلاة دعس (ةسقت) ردلا فراشأ اذهىلا فدع لكلا وال: نم غارفلا بع مئاهلك هديعسلا تأ



 .ائاو بوجولارركسال هنافريبكتلاوأ دستلاب لغتشاوأ دعقوأ ماقوأ نيتقلوأ ةقل لك أاذااكاللة للا

 (نيعملا خف نملوالاهزجنا) 1

 الخلا شنمو ةدحاولاه.ةكتال رداونلا ةباو ر قو لاق ثمحاذ هىفانن امرك ذ ث ىو او ردلا ى هعبتو
 طورمشم :دجاولايهافّتكآلان الا فالخم أ شنهو هلوق نمدسغ#ساقال مأ ساجملا دمت, ةالصلاب لهنا
 هيلع دي باوصريغفلتءاوأ ساحل اددتااذاامنيب قرفال هناو يتلا نمالوأ هركذام تلق سانا داتا
 أ جراخ اهدصحس لناىأ ةدحاو هتفك الوأدصم»ل ناو فنصملالوق حرش لاق ثيح يا زا ىفام
 هليلعتف ملا دجتم ساجلا نالزيةوالتلا نءةمتالصلا هيأزجأ ايدج اهالتؤاومف ل دىتح ةالصلا
 ليلعتلان م ىلي نلادرك ذامرك ذردملا ىفاذ كوةدجاولاب ىنتكنال فاتح ااذاهنا في ربص ساجماداحتاب
 || هضنامر رالافتيأرمني-لحمىال سلجم قاهر كنك ناملا ىفهلوق اضيأ هيلع ل ديو ساجا داتا
 أ ةياالبنرمثلا فلاقو سلجم ادت 1 ناوا هريغ تعبتتسا ةيتالصلا نال ةدحاو .هتفك الو دل نأو
 | نالكج لّدبتي سلجم ناوهو ناهل كوبا ىور امل هجولا ملست ىلع اذهو كح ىأ سلجما دعت: 1 ناو هلوق
 | هعورشلر هاظف ةق.قحامأ كحو ةقيقح د مسا ل اؤرهاظلا لعامأو ةالصلا سل ري غةوالتلا ساحم
 ا الكزا ثيحن مدحاو سنج نم نيةوالتلا الف جامو ساجلا فلتذمال هيو لق لوو هناكمىف
 |اعتالصلا: دس فهن التالصلاريغل مب كح لّديتوأ ةقيقحدحت: لولو لك الاوجت فالخ ةدابعا وهم

 سلحلا كلذ ىفاهعمسو لجر نمةدححسلا ةنمعساذاةيريهظلا و (حااهرّركنكهلوق) حااهلبق بجو
 !لوالاو هنءارق نعال هئزحيال رداونلا باور ىلع لمقؤ ةدسجاو:دجعس هتأزسأوهاهأر ق مم زخ ؟نم
 ساجنان ارلعاو ىَدأٌترّركوارزك مث دعسلا ىَدأ اذا اغنب قرفال ةصالخلا ىفو ناكملاو ب ”الاداحتال
 ٠ ناكاريغصدج لاقل ةتنااذا محد دق ةيقبقح فاتخلاو مح فلتت دقو ةقيقح فات

 عضوم لكفو ةربيكرادلا تناك ذاالا بوجولارّركتبال هناف ىرخأ ىلا هن واز نمرادلاو تدملا نواريتكوا
 ١ ماجا ص يخت حرش فرك ذ فرادلاود عملا ريغىفامأو ناذضاق,رك ذد>او ناكك ل عجبءادتقالا مت
 |نيوطخ ىثع فات لمقو فاتك تاوطخ ثالث ىثماذاو ساحلا فلتال نيةوطخشوأ ةوطخ ىثماذا
 |جاكتتلادقعىفةوالتلا دعب عرش اذا اكريثكرت [ل عفب لغتشا اذا كف كح فلل امأ د رورشا اوه لّوالاو
 |ناكاذاام فالخ بوجولارّركح:.ىونأ اهال_:مث اهمطخم مونلاوأ ريثك لك أوأ ءارمثلاوأ عببل اوأ

 |ةنيفسلاو دنجريلانءىوج ضارعآلا ل ءلد هنال ساحلا فالتمخا ليبق نم ةريخغلا ف«ذهلا.مأ ل عج
 |لعر ركش ضوحوأ رهن ىنعسلاو نصغى لا ندغنم لاَقتنالا بولا هيد_ستو سودلا قو تدملاك

 ذا نك املا ةعماحةالصلا نالدال صلا ف ناك اذاالارّركَس رعست ىهوةمادلا ىلعاك اراهر ٌركولو حالا

 هداعأ مث رضوا ىه ذفاهأرقامدعب ةالضاا ىف ثدجأأول اذه ىلعو ناكملاداحتا لمادةالصلا ةعتن 5

 ادقال ىرخأ هبلع ب سالاهداعأق:ءارقلاوأ سوانا ل اطأ مثدححف اهال :راوانلق ار ركس الدوعلا دعب

 1 اتلا ساحل ريتاذااذكو عامسلا هقح ىف بديلا نالرر كر ىلاتلا نود عماسلا سل ل دمتولو ساخنا

 هالو ةلالن ريشا ف لاق ىوتفلا هباعور دلا ىنورّركتيال هنا صالاو ىبلب زلال اق لبق ام ىلع عماسلا نود
 |متعكا ذكف لوسرلا ىلعةالصلاامأو عجرتلا فاتح اد قف ىبتنا فلا فاكر ركنا عجرت يفاكلا

 يلعدازنا منا عصالاف ساطعلاامأو داسعلا قوقسى لخاددالذاررك-:: نو رخأتملا ل اقونممزهعتمل

 اةالصال طرتُشي امال طرتش هنا ىلاراشأ (ةالصلا طئارش هلوق) ىبرتنا ةصالخهتمشنالثالثلا

 | هتراعا هيلعو ةهقهقلاو مالكلاودعلا ثدحما نمةالصلا د فءاماهد شب ونيسعتلا ةمنو ةعرشتلا

 عف رااوه نكراوعاقل د 2 ريعلا نالد ع لوقا: هلبقو
 ل صح دقق فسو ىأ د نعامأف دعب لص و

 مم مب هبوض راوعلاه ذهل. عضولا

 ميما نخل نوف تاه وج ددوان سلو هفلخت موقلا فص وهىلاَتلا مرق ناددن و ةيانءةراهطلا ىف

 ءناكولوادجاسرذو موقي ناب دنيو ىلا فاك ارش
 قامو هشناعنعكلذ ئورترعشكَن ادعس

 0 00 1 ا ب ب

0 



 (نيك -ءالنم ىلع)
 اسسسلل سس سس سسسسسسيببيبيببببب بسسس

 ا
 سرس سسسسسسسسمسم

 تفةءعوكحرا| ىناداوت ولو هلوق نم<.نقللاب زعمرغأ |نع قسامرهاظ لاقت ا قلى بكا , ضب رمءاماو لصم عوكك هلديوادوحسل ااهنكرهصنو ىلصااريغعوكرب ذأ الانا ا ريشي |||
 ناين اذه ىلعف بيقعتلا نمدرك ذامهيلعل دب عطقنتل* ارقلاهبر وذنالاىد:ةلااهون لوو 3
 ثنؤملاة يسن فنان عقال اك قرش :رماولا ةفالثمةرصب قا رلاة سنك ثنؤمل ىلا ذا ةسسن ىف اهوف ذحدق اوناك اذاو ءاتلا ف ذو اواو هفاأ د رية واصرف ةمسنلا باوصىيكنلا لاق (ةي سايقلاو هلوق) ًالالقتسا ا ةدودسلاههزلاذهلف هلاعمت هنوكل رفا 00 لانها مامالا نكيللا لف عوكرلا ىناهاوز مامالا بوكلةب روذلا عبطقنتل ناوهدوجم» نددا هايد ؤم دنقل نكيملاساتاق الالقتساا دوما همزا. الذن حو اهرذ ناو دولا نيضاشه ايدو مىدتقملا نون
 ةلكى ثدنأت اان عقتاللو او ثح ثدنأتلاءات عقتالثا ءاستلا فذ »بجو اس ناو اهاصاىلاَتّدرف 8 فلالاو اهلسق امرسسك بص سسنلاءان نالاواو فلالاد رخو امتاو ةلالينمثرداننأو 57 ق - د_:ءوهو لتسمأ طنا ةرانعلا ق لاقو ىسوتنا ثنوملا ىلا ثنو ةمسنب ف .كححف ةنرسصا نول
 فعضاللاعمت نوكتالف ىوق أ ة.تالصلان ال( ةالصلا ىف ىرخاةرمدحم» هلوقإ نو مب وسنللا ناك

 دان اوال ادم ملاذا هفدحاودو هس ىنتكمأل نا مزل. ذم ذح هنالاهبراخ ىلت ام ريغةالصلا فو ظ ناكولاملمثبالتن الا ةينامصنالذاةيولوالا هجور ات. (ىلو ان كلايفالتولاقولر هلوق)

 لعحت (ةدحاوة د هتفكهلوق نحت اغار تسللوا .عتفالو ادصس ل نا دحاو دوس نك لجالفاهجرامنالو هال يتلا ىهةالسلا ىئاناتةولتماب الان أذسغن هنامداطا فالى بجو رب ةدحاو فك ساحب ف ىرخا ذيىلوالاةب الا ل دبأرق ىأ هدي ولورردلا ىفل افا ذو شال
 ةيئالصلل هفك,ملالوا ةءجر اغلل دححسول هنا فا وق ارتفال سلع فا هر ركن ك هلوق تحت الوحخد عمران ةلئسملاهذهدرفااغاو ئاواضب أ جر اخماتأ.لة.ةالصال دلو ىتحا تول ةءتالصالاعمت هجر

 نم عن امريغةشالصلا نع ةمج راما قسسو رهن لوالا دو دهسلاب نكي ثءح ة.:الص نكتملا ام فأل
 اعواهاق اعةدح اولا ىونتق بدسلا فل خادتوهو لادتاا ىلع ةوالتلادوح“ ىن.منالا ذاع هلع

 ىنام ىلعفال مأ سل لا لبق, ةالصلاب له هنا فالخلا ا شنم ( ىوخأ ةددعس همزاب ناملس ىنأر داون فوكو نتةوالتلا ن ءهلوقب الةدحاو ةدحعس ىلعتم (ةالصلا ف هلوق) مل ىفارمف لعخادتلا نالا ناثدع : قفز َدف يزول ىتحاهل.قاسجالاةدحاولا هيف بونتال ث يح تايوقعلا فر _خادتلا فالبافنلا | ١
 نالهلكتاذاام ىلع والا لج همةفلا قفو و ىبرتن املك. ملاذا هملع بدعال ل .ةورداونلا ةياورذ و اذهو ىبل,زلا لاق ىرخأ ت<ىلبق مالسا دعب اهداعأ م ةمتالصادخس ىريولا ىوانق قولدن ١
 هلدحامالوأ رك هنالةافانهرهتلا فنا لعاور دس تالف هءلعو جيجل اوهو ساجما كس عطقب مالك
 | هرح ؟ىلانيتوالتلا نع ةدحاو هتفكع دبل ىف فلة خاوأ سلجم ادهتاوا مذا هداعأ م ةالسدلاجرا اهالت امد هبالؤأ افدح مل ناو هصنو فاضي وأ سلجم ادق: ن أن يبه دحاولاب ءافتك.آلا ف قرفأل#
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 3 هز نر

 ٌحكفليي 07 : ل *امضل
 ٠

 ا

طق بجوتال ثالثلا نا ىلعءانب ت انآ ثالث ىلعديزبام و
)ا اهدعب ءورقملاناكاذاامأو رهاظلاو هو هب روغلا ع

 

 ش ىلاشتلا ىلدملاعباتلاذا اذهواقافتاهمدع مدالا نكح دم لوق هنا لبق داسفلا نمرداوذلا امو

 1 دسفترداونلا قو هلوق) رع ععماعودععسلا هْنزحتالو سنملا نعرتدسف هعباتنافدودلا ىف

 ىجلب ز_ضرفلا لالخ ىف لغنلا ىلص نك افاضفار راصامفدح«اذافةالصلا نءدرخؤماهنال (هتالص
 ىبلب زلاقتنالا ققدتيفركشلا ةدصتك دنع ةيرق ةدحاولاةدحص »لا ناىلعهانب (دمم ل وةوه لو هلوق)
 ظ هلوقبهديبقتف قسساك ارضاحةواللا تقو نكرم ناو ل عم.مولاذكو(خلا شاف هماما نم عمسولو هلوق)
 ىدتقملادحم:هلوقإل ا هده دّتقي ناو هلوق نم دعب هرك ذاملهثطوت ل عاعسلا مدع نعزارتحالل ال عمم و

 ! هكردأ اذا اذهوهلوق) اهم : ارغلادعب الودالصل اىال (ىدتقمااهدعم الهلوق) ةعاتللا ةمقحت (هعم

 || نا هنكمال هنالو ام ا ّدْؤمنوكف ةعكرا كلت كاردايةدجمدلل اكردمراصءنال (ةعكرلا كارخآ ىف
 4 00-6 ١ يل ا 5 اع 5 ا[ كردانكراصفاهحر اخ ىذةتالفة.:الدارمال هغارفدعدالو مامالا ةغل اع نم همف ال ةالصلا فا ردك

 |١ عوكرلاىفمامالا كرداولام فالخي انركذ ال تنقبالث محرتولا نم ةثلاثلا ةعك لا ىفعوكرلاىفمامالا
 | هلوق) ىلبزريكتلا لح عوكرلا نال هلم تغيمل هنال اعك ار تاريبكتلاب قأب ثدحنديعلاة الصف
 | نبا مز هبوتيادهلا نامرهاظو ىودزيلار اع اوهو ( غارفلا دعباهدده- ى :رخالاةعكرا ىف هكردأولامأ
 |٠ هلوق) اهجراخ ىضقت الف ةيتالص امك اهلان دو مس: ل ناو هنالاهر هس ال لءقو هفالخ كدعرلو مامحلا
 1 همزلتو مثأمف (اهجراخة .تالصلا ضةتملو هلوق) عامكاوهو هس ب داارّرقتل (اهدعسدتةءملناو

 ةروهسلاةيادعبأر ق اذالم ىلع فقوتبارمف اهالتامدع اللا فاهدود-لا توفروهتنا ملعاوردةروتلا

 مك ةبنلانوديولوةالصل ادوسنهذ ىَدأئاهنال اهتوفروصتبالف :ءارقلاروذ ىلع عكر نا.ءالذ نود
 | |ةز تراصاهنالو صقانلاب ىداتتالفةالصلاة ب زماه نال ةالصلا ير اخ ةيتالصل اءاضق "زم اعاو أس
 اهجراخاداضةاهدسفانافدوجمسلا لق اهدسف: ملاذا اذهو اهجر اخ ىَدأتالاملاءفاوةالصلا ل اعفا نم
 ١ نادلة ينقلا قاذكاه دع: الاهد-امدعب ولو ةتالص نكت لف ةوالتدرحمالا قس تدسف الا مال
 رخل داسفالا, اهنال قماأ دءاوقلا.اذهو ةدعمسلا نود اهؤاضق بجو تدسف ةلفان فاهالتول ةمناخما ىف
 |١" ض.كا,تدنفاذااماهداسف نهىنثتس ورلا ف هلوق نعىنغتسرب رقتلا اًذيو ةيتالفا موك نع
 : ىلعةيجاوا ماا م|هلاد ىضقتا ضال جراخ ايد قو اهدوعمدعب ناك اذاام ىلع ةمناخلا فام لمح ناالا

 |١" ةءارقلاوهوهالصلالاءذ | نموها <ت.ج والاه الءاضق تراص ةءارقلات لاط ىتحاهرخأ اذاو روفلا
 1 ةال_صلالااعفارئاسك [ةضماهؤ ادابحو تقحلا اذاواهئازا نماءزتراصوةالصلالاسعف اي تقحتلا

 | موق ديقين ا شفا تمرح فانعىت أي ن لبق مال_سلا دعب ىضقت ةيتالصلا نادبفب امعئادملا قو رهن
 جشلا نءابفو ردهلا نع ةيلالبنرمتارتمرح نعبر اخملا ب راخ اداري ناو اذهباهجراخ ىضقتال ةمتالصلا
 | ةينقلا نعرلا فو ملااهماقم موقتالةالملا بر اخىتلا ن|مزلتس الي زماهلةمتالصلا نوكدرحم مساق
 ْ ةدعقلادبعب و مامالا ساذادجصس و هنعب ونتال ىد_ةقملا اهون ملوةوالتلا ببقع عوكر اىناهاو و

 ذوخأملاوهو ةينلانعوكرلا ف ىذدأتتااةوالتلا:دحصس نا ىلع ىنتنب اذهو ىبتنا هتالصدسف: اه رثواو
 ريدقت مدع ىلع + اشملارثك |ل.قوال لمقو مد لق تانآ ثالث عطقني لهو روفلا ىلع هنوك طرد و هن
 طرشي ىعب هصالخا نع ره هيلع عهمشننلا طارتشا مدعف هالصلاةدع»» ىذأتت امااماةءارقلالوطل ئذ

 |دوحم»ىدأت ةالصا| دعمت اةالصال عكر م هتالص ىف :دحعسي آذلتاذا هنا لصاحم او ةءارقلار وف عطقنمال نا

 | هنبجلا طرش,نكلو:ءارقلاروف ىلعدو هل اواعوكرلا ناكث يح دومسلاو ا عوكرلا كلذ نهم هوالتلا
 . | نمديالق:ءارقلار وف ىلع نك,لولغاةافتا ةينلا ط رتشتال ث يحدوجملا ىفهفالخ ارلا ىلع عوك راف
 ٠ | نانيضاقو لامكلاو ةصالخما نع ةيلالمنرعشلا ف بأر مهم لكن م موعفملاوهاذهالالقتس اف دوصسلا
 م”ءءارقلاروف عطقنملاذا ىنعب ون 0 ناوذالصلا:دصس ىَدأتةوالتلا :دجصم نا اوعجأ هصتامتب زازملاو

 )| دل
١ 
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 م (نيكسمالثمىلع)

 بذملاو ضئاسحلا ىلع نوجولا ىضتقي بنحلاو ضئاحما فالس هلوقو رهن نابيتمامهئافسنجلاو |
 ضناحنا جرن ءاضقوءاد .أالصإل هيلهأ طرتشم هنأ نموه همدقأمل ضدناعلل ةسنلابرطت هيقو ةوالتلاب

 ابنمععمن م ىلع ضثا ملل ةسسنلا,ةددحسلا بوجو ناب باوهلان ك<و بنحلا ىلعرعصتقتي نأ ن راوملاف ا

 ضئاحماناق 0 موه لكل ةمسنلاب هقح ىف بوحولا ن اف بنحلاىنهفالخ هنود مو
 نءروحل بصمل هده شنو أ .دووعسو أ ه عوكرف اهالتولو بنجلا فال ءاضقوءادأ:الصالالهأ تسل
 دا ناس لو طوع نىتؤ شرا لور دكسامل فحل

 اهعمنولو هل 0 ولام فالي: مذءادالاداريدو مدنا ادأ عوكح راىناهالتولا هب
 هعم سدل ني ىأ هلوق) مامالاودرغنملاو ىدتقلل لماتش لص قاما 0 | هريغ نم :؛

 هلودن مرجملاىفادوا ؟مامايابدتقم ناكوأةالصلا جراخري غلا كلذ ناكولام مذ 0 2

 ىندب هنال مءعضامهربعو ى وحناو ردلاك موضع هعمتو قسام هب رقن هيلع اروهتش نا أ

 اروبا هنا مات هزل ناك مىلءبوجولا مدعدسغي هتوالمت اللوق قالا نأ نم همّدق ام ىلع
 ةجوم ىدتقملاةوالت نا صاح او هنعماسنمدقام لا: بوحولا مصالاو لاق ضعبلالوق هنار هيل
 هرك ذام هءلعل دي ىلاتلا نيبو هند الصلا تكرتشا نم ماسلا بو كس«ناال سلا ل١ هلل
 لوقاضي ا هيلع دب و هماماب ندمان م همهم نم ىلعالو هلع هنوالشب تال هلوق نم *

 تلقناف ىبسبتنا هماماةالصب نياصملا نم هعمس نم ىلعالو هلع ىدتقملا ةوالتب بتال ىأ ىباب زل
 تلق هم الكر عىل اذتلالويزيو لاكشال لكم ف هماماب ىدتقم |ضوصش 1ع هللك و وعجل
 ةوالتلاوهو هقح ف بدسل قتل اوقب ةالصاادعب دحص»ن تملا وق للع ثدح ليلعتلا نم هكذا 7
 ععنولو نا عماسزملاتثيحرو دب دارا لاقي نارددلابحاص نعباوجلا نكسحم منةالصلا أ

 صودخ حار وع شرم غن نماهعامس اه دعب دعما لية تاليرغا هالات سس )ينم ظ

 1 هاادعا ل يوما التولو نتملا عملاق ثم < هنم قساملحا اذه انالو هيالص ملك ذا د

 كراش ا صوصخ ىل- مكملايدارب نا نم عزامالدا 4 جراسا فالذياهدعبالو ةالصلاىفالاال ا

 نع جراختإبمبراخايداريذاد اركءزامىلء ركع ال رانا فال ءاوق ن منتملا قامو ىلا 7 هلأ

 ىلاى رئالامومالك ن نياقضوت هيلاريصملا ن نيعتب نككردا تملا فالمن ناك ناواذهو ىلاستلا:ّدإل

 ندوةالصلا دعم, س لنآ هريغنم لص اهعم نآملا لوق ىف هريغرب ه2 لعج ثدح حراشلا هكذا ذاخأ

 هءلع ىدتقملاةوالتب بحال ىأ هلوق نمىجانزلا زاانع ةامتت ملول مح رانا هك ذامنأ مولد

 ىله<نابهيلا يحل ارب .غدرمق لب وأتل اريةالاضبأ كح هماماتالصب نلصللان مهعرجس نم ىلع 1
 ةوالتلاوعورينلا ىف هلوقود- ة-قبسلا قتل“ (ةالصلادع ىصملا دن هلوق) د.قملا ىلع قلل

 ولو هلوق) ه.فام تلعدقو هءاعارو سم نك, نمريغلاىدارملا نأ نم همّدقام ىلع ىنتسةالصلا جد

 ىهنل ناكل هلوةو ىننعل ماكل اهي ىدأتالف بنل ناك ةضصقاناسمال (اهماعأ بف لم اج /
 ةدخملا ىهو لماكسلا هي ىدأتيالفاببف ةالصلا لاعفانم سلام لاخسدا نع عرمشلا عنم ةيانعلا فاكره |
 ةلماك تدجوا نا لسنالانايدر واسصق انين الالماك ب جوام نافرو حب 0 امل ةسوغا |

 تح ورارفصالا تةوريمءلاك ناكفامازح اهلا عفان الصلال اعف ارمغ اجت ناك تورو ثحوأ# ء

 سلس !!لب كلداكم سدل هنكلرك ذاكرعالا ناكل اهلا دس ناكول تقولان تاو او دصق ان ىَدأتتف : ١

 اتلطم التالص ىف ىلصلا كرابثملا وصمت همالك رو هكفاردا را ةىهتاتنر انا قلعثالوان مام
 ناف يؤم اريغ ىلصملااهارق نك, ملاذا ايديقم لب هقالطا ىلع سيلا هداعأ اهو ددعسولو ف نصملا لوقو |
 ىقمزحو ناتي اورد ,ففاهالت مثالوااههعمناوةياورلار هاظىاهدع لاهدعتؤ اهعممم الوااهأرق ||

 اهنلسف .ال ةعكرلانودامتدايز نالئالصلا دع آلىأ )6 الصلاال هلوق) رماهد العا جارتلا|



 (نيحملا خف نم لوالاءزجلا) "6

 | أاناؤةمناثلا نغزارتح لل ىلوالارمدسقت (ح لا ىلوأ ممم هلوق) روغلا لعب ال ىهذا بوجولا مديع

 || لوسراب تاق لاقةمقع ثيدحت (ناتدعسلاةروسفف ىفاسثلا لاقو هلوق) عوكرانامتءارقل ةمتالصا
 سامع نبانعىو رامانلوامهأر قي لامهدص-ا ل نمو منل اقنيتدهء اسف نان اةروستلضفاهللا
 ىور'ءديؤب عوكر ابان ارقوةالصلا: دم ةيناشلاو ىلوالا ىه جنا ىنةوالتلا:دعمالاق امهم ارعنباو

 ةروسنمهلوأو (رخالاعسسلا فةدحتال هلوت) ىايزةياغلا ىف هفعضركذ تدشول هاو راموامبنع
 || هيلعدنا انلو دوف ريسخالاعسسلا ف سل لاقو ةثع ىد>١نآرقلا تادعه«دعرجنبانال مهلا م .٠ . 7 - ى 1

 ْ مهند ناو(التنمىلعهلوق) عملا رش كبر منانأ ارقاو تقشناءاههلااذا قو مهلا ىف دجمس مالا 000 . تا 7
 ْ هبلعو مهقلا طرتشالاقو دق د ىأد نع كلذ كة ةمسراغلاب ن اكن او هب رعلارةءارقلا ف ادهو رمخ اذا اك/_... (هلز 00
 | ةسرافلاب::ارقلا نالاقافت اةجومامنا يمعلا طمححلا نع عمجلاح رشىفلاقو ناهرعلا فاك داسقعالا 1 -- 7

 فالي اطايتحابةتفايجوتالمظنلاراتعابو ةدحسلا بوت ىنعملارابتعابفامطنال ىنعمتارقأ] لير ف دي كلاب ب
 فالذ لوقو ةيلال نر ئاطاشح ازحت لف مظنلارامتعابزوحتالو ىنعمارابتعاب زو هتاف امهدنعةالصلا | رو 7 نو 00
 1 بودول ادمفي فنصمل |مالكرهاظو هيب رعلا ىلعةردقلا عمالصلا ىف ةيسراغلابةءارقلا فالخ ىأةالصلا كل معو

 | ءاضقومادأ ةلصا هتياهأاهبوجول طرتش مثردلاف حرصمبو مصأ ناك نانعمسنم ناوتوالتلا هيلع | .."كاكز رم "محير كمر
 ١ ةوالتلانالئثمببلع سلفرفاكلاو نونحملاو ىصلاواسفنلاو ضئاحلا عيونو ناركسلا لدف] رتكاعر 2 ني اك
9 34 . 7 2 5 1 2 . 3 - 7 

 | مهتم عجن نم ىلع بحت ىأ قدطملانونجلالخ مهتوالت بدقو هلوق نمربوذتلا امورهم عامملابالو | كل رب عبير هيي
 8 عسل عف هئاطأ (اماماوأو هلوق) ةسلالئاضأ ىعنلا فادناو متانلا ىف ةباو للاتفلتءاوأ] تدي 0 4 53

 ١ هوركم نع ,كفنبال هنايرعجلا ىفهلاعو ةيرسلا ىف ةدعسأ ار [ةءارق ةهارك  حرهنلا ف هناالاةبرهجماوأ] 6 2 2 7 244
 ش |نيدرعلاو ةعج ىاهأرقيالن ايش اذفودع»نا موقلا لع سساتل اوأدصس مل نادوصسلا كرت نم ب 0 8 ا

 0 دس تلزم هنادانعمو رهن ععم نموه اه دهس رينملا ىلع مامالااهالتولو انركذامل در 1 0

 ش 00 ميرال مسوصست لزتف ةعجلا مورماملا ىلعوهوةددعمأرق مالسلا هملء هناا طوملا ىف 2 1 0
 .|دعبقي ناو دوشت اردق دعةودحسةوالتلاّ: دعس هءلع نا هناكم قوهو موقلا قرفتو همالسدعب مامالا 0 0 : 5 1

 .ازاوجامأو ةدعقلا عفري ةوال ل ادوهىلادوعلا نالف هتالصداسةامأ موقلا الص تزاحو هتالص تدنسفإ| ** لإ ل 16 1 0 كا هوا 0 ا ا ا لو سك ١ هده ]مرح
 . | ديرما عىاش موقلا تح فروظ الف ةعباتملاعاطقنادعب تدئمامال اًةدعف ضافتر' نالف موقلاةالص 3 .

 1 نداهعمتول ىتحالوأ ةالصلا هياعتحوامدآ هذ عومدملا نوكطرشب ( عمم نم ىلعو هلوق) سدنعلاو
 1 9 د ه1 2 : : 1 30 لب

 | هنمعوعلانوكين اطبرش رنلا فدلوقو نان اور هيفف بلع ىغم نه اههوسول جارسلا قو بةتالربط هر اب 0
 0 : : | جام#لاربوجولا مدعم وليلعترهاظ ن كسلانضش لاق ىنج نم عاجل ردود !بوجو مد ءءاضتقمايسدآ هك« 2

 هن حرض نمرأ لد بوجولا ىذتق نيمعالو زم علا رقعت اهتعع نالةوالتل اداسفب زيمر يغىصوأ نون نم

 عم ملاذا م عفا قلطمال مامال ادعس اذا ىنعب هءلع ب وحولا ف قاطأ (اًتْؤم عماسلا ناكوأ هلوق) لبا

 هلغج نم ىلوأ ناكلالا ىلعافطع ىدتقاوأ ل اقول رحبلا فل اق اذهلو ارضاح واللا تقو نكمل ناو لد
 ناو هثادنق ا همزاياسغاو كل خكح ساو هعامدد همزاب وم ان هناضتق الدصاقريغ ىلع 507 َح ملا

 نم يراخمااومم-نااهحراخناكن م ىلع بوجولا مدعد في هقالطا .(هتوالثبالهلوق) ىبتنا عمسيل
 ارو يش هنوك ناب بقعتو مهودعب الف مهقح ىف تدئرحت ان آل بوجولا مصالاو ضءبلا لوق هنكل جوملا
 | ىصلاو هبلغرو عت ادعلاهريظو رهن يخص هريغل هفرصت نادت دحأو اةلادم هفرصتل مال |ىذتقي
 ناكنم ىلع توجولا فالح الاوامهسقن الالام هريغلامهف ريما زاب يمءامق لح هلكواذ ا ةالذك
 ناك اذا عماسلا ىلع بوجولا معاذاو ا اريسلا نعربن: تطظقس لحد ن افمهعمل ودرلامدعن ديقماهحراخ

 د لافو هلوق) هحاض | أبسو ىلاتلاةالصرغ ىرع اةالص ىف ناك اذا هناء تح اذكيةالصاا 9

 ٍضئاحنا فالك هفرصتلكحالو زوج هنا مهو عنامالو ر رقت دق بدسلان ال: (اوغرفاذااهتوددعس

 ةع
. 



 0 (نيكسمالنم ىلع)

 رعلا اذك ىلا:لا ساعلدتوأ هم لدشاما عماسلا ىلءةرركتي اذ ىلعف بوج ولارّر كف دزعالا|
 لول هلوق) فرصتب ىدنفاحون طقف ىلاتلا ساحل دمت عماسلا ىلع رك تال هن ىلع ىوتغلا نك
 عاجل اوةوالتلا نم قةثمامهنم لكم عمال: نا هه>و (اهعم- نم ىلعو اهالت نم ىبعةدصحسلا|ةراصعلا |

 :والتلادوعنىأ (بحمهلوق) عماسلا قسى بدع عاجشلاو ىلاتلا تح ىفهيدح ىل_عبستوالتلاف |
 ركحذ قو بوج وللوهو حب رصرمأ مق ماسقأ ةثالث ىلعاهنال بوجولا ىلع دتاهلك امتانآنال|

 هللا ٌمذاذحلو ةمجاو مهتفلاذعو رافكملا فاكنتساهمف ركذ مسقو بجاو مهبءادتقالاوءاسنالا لعف هدف
 تباثلا ناكف ةيناظ هيفاوتلالد نك نودحع» ال نآرقلام,ملعئرقاذاو ىلاعت هلوقب دحض لنه
 دجمدنءوراتخ ل اوهو مامالا نعةياوروهو فسوي ىنأد :عىخارتل ا ىلع بوجولا مث رح ضرغلا ال بوجولا |

 دعب اهادأولىّتح همدعو مالا فهلدهنوك نا ىئش و ةيتالدلاريسغى فال او لاق رهن روغلاىلا

 ةيناخ اهتوالتدعب دتراولا كو تطةس تضاح ىت>اهترخأو لاهم اناو <رصوامضاقال اقاغتاام دوم ناك هدم
 اهددعمو هتالصل را ىنالتولاك اهلل ةسفلاباعسوم ةمتالصلا بتل اهب نا زوحو ةلالينرشلافلاقأ|

 ريغ ةمبزغت ةهاركلاو مصالاو هو اهريغوأ ةيتالص تناك اوس ىأ اقلام هريخأ:هركم واهرخ ىف
 م-> ىف دولا عضودو ىرتن|كلذكن سلو روذلا ىلعاهب وجو ناكل ةمعر 2 تناكول اهنالةمتالعلا

: 
 املنومأس ال مهوىلا عت هلوقدنعّ:دصملا مح قىلاو هصئام م اظغل نع ةيلاخ ىنمثلا ةر أع 3

 هدير منكن اىلاعت هلؤق دنعممضعب د نعو ساء عننا به ذموهو نومأس الم_هوملاعت هلوق دنع يأ
 كالو ا 1 ىلاعت هلوق دنعلاقو ةيعفاشلا ضعبذ دو مظعلا شرعلا بر ىلاسعت هلوق د: ء لغلا ىفونودعتوأل
 0 2. تامرب. م4 انش لاةمانعلا شرعلابر ملاهت هلو ةدنعل غلا فى أ ابف بحو هلوق نم ىنعتلا نع ةسيالمنرعُ 0 نم يب علب قامو ىليز فيفتقلاب اودعمسااءالاهلوق دنع قاسكلاةءارق ىلع ليةو نوثلعبامو نوفضامإلعبو
 '* 3 هوريور نا كع || دعب راقنلا حرش قىراق يع النم لوق هيلع لدي وءاسلاو ةعراضا !فرح مضب بص لعفلا نوكر شالا ظ

 4 ني

 0-0 لنوم الحر ىأر هنا ذو نوءأس ال مهو هلوقدنعدع» ناك هناسامعنب انع هفنصم ق قازرلا دمع و

 "تان ةريخ ال اهي الا قةدصحلا ن | ىلع همسذت هبقو تلم هل ل اةف نو دبعت انا مكن ا ىلاعت هلوق عد

 بوجولا فقوتي ل-ة,ملادحأن اضن أهدي هد و ىبتنا الا كمدقتلا فالح رضن الريخأتلا نال
 مهضعبداعو اندنع_انأواعكار رو ىلا«: هلوةدنع ص ىنو ىهتنااهدمةنانلا هن الاةءارق لك
 دنعو نودح» ال نآرقلامرلعئرقاذاو ىلاع: هلوقدنع قاقشنالا قون امن س-وىلاعت هل ةدن

 فر أر ةولواهدم ال اهرت[قىذلا فرحت الاةدحتلاةنآأرقولو ةرولارخ [دنع ةدكلا ملا

 برغقاو لقي لو دعماوأر قول جل ارصتخم ىفوهدحصتلا ةيآرثك أرقي ناالادع المد و هيفدع# ىّذ
 هنعتكسو نيج تفزاوج فانالفازاوجىأ (نوكسلا وأ رسكلابهلوق) ىلي زيدا هزل
 ىلعاوعتخ مهضعو ثوملا ناهلبق ام عم ةكرملاةرمثع نيش فن وكسلاورسكلا لق و ردابتللا لصالاهلأل
 وحضةرشع نبع نكست دقو ةحوتفمنيشلاف ريك ذتلا ىنامأوز احا ةغلوهو نيكستلا مصفالا ناالا لصألا
 ضرتعا(ةجاوةوالتلاة دعس مثهلوق) ىوجرفعجوأ أرقاهيو تاكرح اىلاوتلهتاوخا اذ كورشعذعأ

 بك ًارنم ءامالا تيّدأالو تاعخادت ىواهعوكرو ةالصلا ةدصس فت دال ةمجاو تناكولانألأ
 ىدأتيب ةعجلا ىلا ىيسلاك امسفن ىفاوب وجو ىفانيالئث مذ قاهءادأ ناءس.جأو لوزنلا ىلع ردقبأ
 هرك لص كلذو عودخلاو عوض اراسهظا ارم مدوصقلا نال خادتلا زاحاسمتاو ةراسدتلا ىلا ىجدلالا

 بتاهف عورش ةبارلا ىلع هنوالت ن اف تجوايك اهاّدأ هنالاك اراهأرق نيحءاالابابئاداراوج وةدحافا
 مالسلا هملعهنال (ةدكّوم ةنس ف اهلادنعو هلوق)ةيانععوطتلا فةيادلا لععو رشلاكناكفودحتل هي

 ةددا لاق هنامالسلاهملع هنعدروو ب وجولا ىلع ل دتاهلك |متانآن ا نم قسامانلو اه دعس: لواهأرق

 ا ىل ءليلد هيف سلو لا هلل ده“ هناءاورام لد وأتو بوجولل ىلع ةاكواهالت نم ىلعو اههعسن لع |

 ل 37 ٠



 (نيعملا تف ن ه لوالاءزحتا) 2

 | ةللز مون ءرتك أمانولىتحاقتاطمءاضلا طقس ال مونلاو هقافالا هم - عرتانالو باع ى م 0
 ىارزدداعدتءامهنالءاعالا فالضءاضق اى جر كالفاسلاغ هل. راموددعالابممونلانال ىذ

 ٠ عومجلانأالنوندلل ىناثلاوءانغ ا الرمس: ل والان تت زمر شنو ف] ه نق 0 سما ع

 نياعفلانم لك ىّدعتل باسوأ هلقعرتس لوقي نارهاظلا ناكو مهوب دق كدّدرتل اه>و ىلعنوندلل ريسفت
 حاتفملان« « ىوج تاوانص س+ تةوىأ ةيفر ظلا لعبوصنم (تاولص س+هلوق) ىوج هسفنب

 باح نانكعو ىوج بصنلاءال_هاكباوصلاو لماكر عةباد_لاىفاذك" (لماك الص تقو هلوق)
 اأأرا اركتلادح ىفلوخدلا لكلا !انال مدالاوهو (ماتاقوالا رثكن اد دنعو هلوق) ةرواعرح هناي
 هناف نوذحلا فالإ ارهشوأ ةشسهدوحو ردن هنالد اك رار لاا 8 بت) ىليز
 ءاعالا قف دادتمالا ناك انو اهنمخئذ طوقس ىف ريتعت ملاردان موذلا ناك امو تادايعلا طوةسىف ريتعاودتع

 لمعالب#؛ ءالا,ةالصلا قب رغلان 5 أ(ترذ) كان ءىوج ضعب نوداوضعن 1

 00| 3و هلاح ىلع قيم هتءاج نم م سحن» ”ئثطس اكو ةسد 1 ” هدد ض 0200 الالا اوءادالا هءزلرماكا

  رددك ركب ةقشع هقفلت هناالا سفن

 ل 00 00 0١ 0 0 5
 ا 1 والا دو 0 م
 4 د 55 اج 29 217 26 02 96 96 26 26 3712ج 26 26 دج جام ردع 2 يم 76 26 ج6 26 26 296 26 د6 ج6 06 26 26 حج دج 6 6 6 26 26ج

 ع ردصةوالتلاو فاك )اقف دما وىقساعف حراشل ا لادودعم كه دس 2 |ةفاضان م

 اهنكرو بعرلا» الا اعاتوالتلا رك ذ قو ىنمعول 0

 . اهطورمشو ةءادلا ىلع ىلات اوأ ضب رلطءاعألان نءامهمأةم موق اموأعوكرلاوأ ضرالا ىلع ةيبحلا عم و

 ذآ ةدعس اهنا نيم تعال ةدقلاىفف ؛ نعم اهينالاودازن ناش و 6 ءرقلا الاد 3ال- صلا طورش

 ضرالا ىلعاهالت ذا هناةرادلا ىل !ءىلاتلاو أضر رآلهلوق نمديفتساو رهناهدسفب اماهدسفب وانكح

 هلوق) انهك#ولو ءاءالابىداتت ث.حةرادلا ىنعاهالتولام فالذاضب رعناكاذاالا ءاعالاب ىدأت:ال
 مّدقهنكلدوعسلا ناس ه هلفا وشم لاك نالوهسلاءنرقب نابابا !اذهىقحربتلا ف (خاا يشيب هم ا

 ةوالدل اةدعمىفناهلود) م كادر رم ادهرت انو اجت صراع امتع الك نا ةوهسلل هتعماحت ضرملا

 ٠ ىوج اقام , ىتحاهئاكرأ ضهد طقم ةالص سدلةوالعلا وه”نالر ظل همق (خ!ناكرألا صب طقم

 ةلكاشملا بان نمهيريعتلا ناكف ةددع- |ادعابانضملا مدع ىنعمي طوقسلاب ,ريبهتلا ناناتخش باحأو
 طو ةسودهو هريغة كت! هعوقول طوةلا ظفاب ةالصلا ناكرأ نم ةدحهدلا ىلعدازاعب ءاطخلا مدع ذ

 تبان ف الخلا ناه.ف (عاجالاب بيس ةوالتلا نالعادأ اوق) ىبتن | هتالص ناكرأ نم هنع ضد رهازحعام
 لاقيوأ ععاسلا نودىلاتلا ق-ىف ةمدسللر الاب عاجالا امين اماف عاجالا ىعدي فيك ريس اك

 ولو (نيساسلا و قياوق) خا ضعملادنعو هلوق نم أي سامىانءالفروهجلا عاججا عاجالايدارأ

 ٠ ةيادثا بحاص بهذهءلاو عادلا ىأ (ملاسس لاوه ضءبلادنعو هلود) اوريخا|ذاةم_سراغلاب

 عامسلا ىلءالتشماهركذ ناكفاض ال وزال ان اناوحتاو ءامتلا ول مل ايشرو لّدسف

 2 عجردقف ف:ملاعكار لع اذ ل ةجاحال هنابرهنلا ىف ه.قعتو ةيادهلا حارشلاعمت ردا تك حد ل
 كتاويدكا# لا ساح لد متولو طقتف طرش عماسلا قف عاعملاو ةوالتلاوه بدلا نا قاكلاىف
 عاملا هقح فبدسلا نال عماسلا ىلع رركيال هنا مدالاو ءسك<ىناوفلتخخاو عما سلا ىلع بوجولارركت
 بدل اىلا فاض كلا نالر علا ىناكبو>ول ار ّركدي ناك لا ىف فنصملا هعمتام ىلعو هسا لد.ة جلو
 ددعت :لطدأ عيفلان الدسلا سلدعدامت ا عم ىلوالا هل -1!قهلع وج ولارّركت انعاو طرتملا ىلا ا

 ةقمقح تريتعاف عماسلا قحىف كلذ رهظ لف ةقيقحال سلم دامتالكح ىلاتلا حف ةرَركتلاةوالتلا
 يسير يربي: الل تلشل بببب-

 ددعتلا



 ءة| (نكح .ءال:ءىلعا

 0 الاحراشلا ىوعدمت عوذم ةهاركلاةرئاحربغذالص ف سوتالو ياهلا ىفهلوقف مءالاوهام لا ذل

 01 هركيالر دعربغل لفنلا ىقدءقول هطوس »ىف مال-الارذل هر ذا فلاخم ههارك-ا| ىلع

 : مالك انالراخت هئامعالال هلوقو ىلوأ* ءاقلاتةها اركحرغنم حورشههح وا اذ ه ىلع ءادتبالا

 ا هلوك :) ردنا انعورمشلل ارادتعا (ام هد :ءزودالو هلوق ( اقاقزغتلاف عر مئامدعب رذعالب دوعقلا

 | كالغلا ىف منك | دا ىتح لاقو نوحمشملاكزغلا ىف ىلاعت لاق اوس عج اودحاولاةئمقسلا كلغلا (كلفف 1
 0 ىتلاةهذلاو هذي رقل انام قرغي وناعق قونو نا يمه هق ان هلشمو عج ىناثلاودحاولوالاف منح
 رم كول لاقذ عجاودرفملا اهفل هنف دحت ام موضعت م طندقو دسأ ةهتك عجاف ىتلاو لفق ةمذكو 71 /
 2س 3
 ا و 6 د هدارفالا عم مج لاعث 5 ذك ذا صال نامه كلو 1

 9م. 6 هجم 23

 3 نإ 28 0 .-فديإبر لدم ما فلأو ما ةرسكسل عج اذ 5قلاو ناك سكت درغمللاقىتلا 1 اربلا عردلا صالدلاوأ

 : ْ )0 00 مامادازب اذ وم-لل اةزنتك هد أراك قونو زاك ةقانل اق. زاكدازب وىوجدرفملافلأ|
 ١١ مدعو سأ ل !نارر هر دقلاو رهط ًالاوهو (رذعن ءالازوحالالاو هلوق) عن ءادنلا نءرعت'اسأ دةوأ ١

 كحل 3 0 "كا هف لاغأ انأ هلو هكر زو تالف هءلعرو دقم ماسقلا نا + ةناهرملا ن ع ا ىلعةر ةلاأ

 0 00 || هنكمأن الضفأ جور او فالخاةههسشن عد. أ هنال لضفأ مايقلا نك-لقةقلاكو هو سأران رول
 3 ا ؟ !اقاقوالكاازا ار رمال امنا ع نا (ةطورمتناكحوا ىت> هلوق) . ىايز هيلقل نكسأ دنأل
 0 كك( 0 ا ٍ حرصورهنلا : م اهريغو هبادلا قام :رهاظوهوال مأ ضرالا ىلع تن رقتسا|ةلطم طي العطور

 0 0 9 ١ لا نهال اموحر 11لاقةيادلا ا هلاقام اج ورخلا هذ .كمأ ث رح ىناثلا ىفهعنم حاضاالا لأ
 نيس / :

 رهغلاىحرصلوق أو قالطال ار يقعملاو فدع_ضوه لب دحال هديدتلا ىلعم و ّى اضرالا ىنهلانامودل |

 ٍْ جيتيفسلا ادراج ءلشسن مح ىوما اذكوعتايلملاو طمحما د را او لاق ث د هده 2

 : نإ كل نزلا قديرخلا حرس حا حاض الاوان نوت لحام لعاصتا مدان فا

 ١١ لإ 2 نام هندالو تناكو و ه_:«تععم ىلا ء_ عم لاق ىف امركسلا لضفلا أ نجراد.علا.هال 5 3

 37 8 20 2 37 .ى : ىدم

 عل م 58

9 
 2 دج :

 1 خي تل نع ءازذهش نمهدزأو ةئالئو هنا + ةنسةدعقلا ىذ نمنقبرثعلورع وتو نيسجو ةعمسو ةياعر أذل 0

 0 ا قيرطامهتدت نكن نكاد هنبف ىلا ىف مامالاو طشلا ىلع ىدتنتملا ناك(ة0) رداقلادم تاق 31 ا

دز ص لءادت» الان ءاعنام نوكءامواربنلانمةمأل١ / ٌ 6
 0 دارو جارعملا ناك ةفث ؟”اطلا ف قاطأ ةملالرنرمشلا فل اقرر

 000 ىدتقال اردإ | ىو ةمامالا مّدقناكقروزلا هك ىرصأم ميظعل ادد |رملاو م رهغ : رادةءرعبلاى هو ا

 فال كح 4 ااداحالا اوعدك 3 نرتقي ناآلا ناك ١ف الدحال ئرخأ هنفس ىف ماها ةئيقس 0 :

 اود تناك اذا فؤاد زود هنانسعتسادجج نو يلا نرشلا ىف لاقى نا نمتبادلا ىلعاناكا ذأ

 0 لإ !نوكتال هو ىلع مامإلا ةبادنمبرقلال |
 هالض ىلع س: ةلابف_ملاردق»

 زوح ل.ةوهلود لمادب عصالا ىلع ىأ (اعاجا ادعاقت ال_صلارص 0 َ معن :!جارعملافاكضرالا |

 هناللاطناو* اضقلا همزلب ران هل_ةعلا ارول هنآلع ءامعالا, دق (خا باع ىعَأن نءوهأوق) 4 .دنعأ

 ١ نال ةفيض ىنأدنعءاودلاو [عيلاسلاز ازاذا الو هقالط عقب 1 0 .ةغلا بجوالف ةيصعم واع لص[ 1

 هنالطةس دما أعو هلعقب ؛ل_صحام هيلع سا ةءالق# هنأ جدو "ان صخاذارت نيب فراضتلا ل 3

 نع عرف, ل_صحولام مف ءامغالا ىف قلطاو ضرملاكر اصف حاسبم
 فءضبدس فوذملا الىد وأ عبس

 ىغأرعنباو نهاضةف تاواص عب رأ هيلع ىغأ العنا نمالواهركذأم هرثالايدارأو جان مروه

 أ جرص تلاطاذاو مان اكبعفءاضقلا !|ىنبرصال ترصقاذا هدا |نالوب ضقت لو هلملو مود نمثل أهلعأ

 هتقانال ن اكن أ مف قدقب ناك ن اوهذملا ف ىف لو ءاععالام اداذا اذهو ضامن اكطق سف[
 مولعم تو

 اهليقام لطيف ةةاتالاهذ هر "هلع ىن د 5هدواعب مثال 1ةقيفقالم جعصلا دن ء ضرما فني ناك |

 : مالك اكنبف هش قا 3 قوام تقودت ةاقال نيك1 تاكد .او مون نم لقأ ناك اذاءاغالا محن[

 مهو حمس



 (نمءملا خف نملوالاءزخنا) 1

 حوكرلل ءاعالادنع ماقلا هزل ملاغا اوادعاقأموأ دوحسلاو عوك رلاناواءاحاذاف موق نا هماعضرتفب

 ادوصقملانالالصاما.قل اة نكرطوقس ىضتقي ىلب نارهاظ ناكناوربنلاف ٠ رك ذام ىلعاتلطهالدودملاو
 ىنهتباثو عوكرا ف دجوب عضاوتلا نالدودسلاو عوكرلايشالذ لصح ناو عوشذحلاو وذ اةالصلا نما
 . نوديدوه-كاعرشاذ ذو هطوقس طقس فدوه-لا ىلا ل. سو مانقلاو رفك هي ارغل د همولاذفغو دوحلا
 ا هوق) ىلزاكر وك«الدوصسأ|ه.ةءتمل نافدود»لا نودمارقلاع رشد واللا ودع ىف مانقلا

 دو هةملاوهو ضرالا لات رقاو ضف! هفادس'ر نوكادوحلابهشاهنال لضفالا ىأ (بحتملاوهو قدير
 عز 03 8 02 0 : 1 7 0 5 0 5 3 عز قنو

 انال (امتاقأموأ ىفاشلاو رفزلاقوهلوق) ىليزادعاقدو<هالوااقعوكرلل ئيوهداز رهاوخ لاقو | كر
 هلاعمتراصف دوه-أ| ىلا ةاسو مامقلا نا نم قسامانلو رخآ نكرغادا نعزمملاب طقسالف نكر ماسقلا | سور و, ا 0 -
 :اعاوادوحسو عوكر زمر دقاع ادعاق هتالص ا ىأردق ىذلاب ىأ (ردقام َت: هلود) هطوقس طاتسو خدر ٠ اكو 7 47 و : : 3 5 0 31 م - 0-0

 0 فذح «_هالكفو ىو لاقهدارفاىئش ناكوار لع” ىف ريهذلا ةيلثتب رعلاورهتلا واذكارذغت نا
 لمعت هناةفض ىنإ ن عفو وأ ىورو هلوذ) زوءالوهو لوكوملاهب حامرب غد زوره ادب اهلاأ] مه 7 8 ز 00 30000 . 200 : 5 تر و علا د هبل

 1 0 -. كو 0 ا 7 جر - . : 5 . 3 َُ 2 - ب

 اياةفىن> ىلا نعو لاق ثدح هفلا خام ىأن زلا ىو رهتلا ىف هلة موالوا ءاعالا ىلا لصو وا مفهقلطا ديهر 8 80 يا
 رعةدحاو راو رىتان لب لمقتس الءاعالا ىلامد وأ دناهمالك يب ردق ءاع الا ىلاراص اذا لماتسا 6 3 46 4 ول /

 : - ٠ 00000 0 5 : 5 | 2 0 : - 00 ع 35 كعب
 اا مسونى هباو رةحجو مث ةفلاخلا لو زتفءاءالا ىلا لسواذاام ىلعر ملاو حر ثأاىقام لج ناكو مامالا هك 1 0

 اينودب زوتالفدوسلاو عوكحرال ةءحومتدقعنا هتع رحت نالابقسالا مو زو نمل ازاوج مدع 7 : 5 1
 اضءرءادانالءاعالا ىلاراص ناواةلطمر دقا« م, هلوق نمفنصملا هركذامىأ (عءالوالاو هلوق)
 اق هتالص لع ىنب هلوق) ىلي رز ءاعالاب لكلا ىَدوي نا نم ىلواءاءالاءاهضعب ودوعمو عوكرب هتالص
 ااعاقلاب ماقلاءاد_ةقازاوح ىلع ىنس اذهو ىل.ةةس دهم ل او هلوق نمد مللعلل فش و [ىهدنعىأ

 أف (ىنالدوصتلاو عوكر ا ىلعر دو مث؛أ؟|ر هيالص ض»ب للصوا ىاهلوق) زوال دهةدنعوامه دنع
 |اذلا عماوج نع ىل زا اك اهقأءاعالاهيالص نماعيسش ىَدْوي نا لف دولا عوكرا ىلعرد

 ا :امقالنعا ه5: ناهلز الاي دصس و عكرب نا ل ةردق مث*اءالاراهقتفاولهقفلا عماوج ىفو هصنو هم 7 نس 20

 ظ الابد هو عكر ن |لبقدوعسلاو عوك رلا ىل ردق ىأ حماردق مثهلوقو ىو ادوهعلاو عوكرلا رك كيعر مس" هناي

 ارلبارطلا طخ نعاذخت فيعضلا ىلع ىوقلا“انب نوكيالف ةعر درو هاماوءاعال اردو ,ملهنالا| ٠ 0و
 0000( اي رترلاةوهاود) فعضلالعىوقلا “ا موزلل_(اعبجمهدنعفناتيت لب هلوق)] دايز رم ا
 التعاىأمهفالتح !ىلعءاش هلوقو ىان زيد تعدجا ساو عكا ارال هءادتق الازاوج ىف مهفالتخا ا كيو

 ١ هرقز نع لة: ملاذه ىلع ةرفز دنعىأ:دنءدجا.ءلاو عك ارلل يوما ىأ هءادتقالا زاوج ىفخعاشملا دوو

 ةلاوحوت .هنانانذيش هقعت همامالا ىفهانبدقو ىلب زنا لوقو ٌوملايدج اسلاو عك ارلا ءادتقاراوج

 وعقل ىلعر اة متاع حضم ئيوي ناكولو همذ: ةيادحلا بحاص من ةمامالا ف كلذ مديل هنال ةدبعت
 اكىنارحجلا ىف ىعداو ىاب ز دوق دوعقلاةلاحنال راتخلا ىلع ف:أسادوسلار عوك را ىلع ردي

 -راامعأل اة. دعتمو م زالءابعالا تاععلا ىف (امعاناهلوق). رونلا ىف هءؤرظنو كلذىلا ةراخا ف دصملا

 مالا (ةفينح ىأدنعم ركبال لمقو هلوق) مزال ادارااو رهنلاوةباردلا فلاقهلناءاعاو تعتاذا ىثملا ف

 ابد[ اببا فعالة ورع ناكح اذادوعقلا فال* بدأ :ءاسادعد هنال رذع الب ءاكتالا وركن هنا
 ” .هلاهذلاب_هدنعزاوجلا مدعناذقو ةهاركلاءاذهف صو: فيك (قاسفتالايدوعتلا ركب هلوق)

 + مث هلايعالالار قبل ةاثلا ىفدعق عاتق مكر ص هنادارك ذل ةهاركلامةزئاسريغتالصفصوتالو
 ذرب رضلان دل ادمجانالوم مامالا هلاقاذك ةهاركلا ةغد ممةرئاحةالصلا هذه نآف اًعاقةِمناداعأو

 زاوجلار ةرفكلاهذهىلوقبالئيدلا لك أ يشلا نأالا هريغامه دنعزوتالو حراشلا لوقايذعا
 ايتام صوصخ ةهاركلايدارملا سل هنأ, تاسع ناالا لكشالا قف هملعو امدوق ىلع همدع

 عجلإ



 1 (/ نكح هال: ىلع) 8

 ما 00 دعت دارا (حادوعقل ارذعت نار هلوق) ىتن ادو >:و عوكر باها ىلع زاد من 0

 هناتدود !اودوعقلا نءماهنوامانأع 2 تال ناضل طلا ارب افةنيعنما اخ زيدضتول لات

 هما>رالعاح هلوق) عئادتلان ع 0 2: رفدلاةَمرك © اضءالا ةمرح نالءاعالاب ىلصو ىقاتس ناهي

 تنوع نال( دعاول اهشنوكي ىتح هلوت) ردة الحزادمتحاوكل تارت ل

 4. تلا 1 لوالاو رمس الاوأ نعالا (هبنج ىلعءاموأوأ هلود ) را رملابف يلف« ءاعالا ن نم يدعلا عناق 5

 1 ا . ىلا ها بق وهو ه.عكحلا|ءاوه ىلا عق ” ىلا ةسملاةراشانال حا حاطضال قادم نم ا

 كلن رت ناكماقوأدعقفلاز' را رار ضررا نال تالا 3 معدل 'ةراثارءاعسلان 5
 ما لاوزلا فرش ىل -ءضرملان الو ىأ. زا لوق لق ناف تنحلا ىلع ناك اذاام فال هقول

 ت6 - ىحيزر 32 مهلا قينتلا فأي لع كلذك سدلو مص مثءاعالاراهقتقا اذ ااهفع لفتت >ول ن اها 2

 كلي ”كدز ص 35 "كب 2 نيعلا مب نانعودوكملا او عوكرلل اعالا لرد مصقءاعالاب اهدتفا اذا فدع ١ لوص- رب 9

 عادطخص ال | ىلع: هر دقلاعم ءاقل ةسالاهلزرحال ىأ (ىجف وأ سلل والخ هلود ( باعتلا 3
 زير. < دو 2 نءةبادروهو

 تلد ع "الإ نمىورامانلو كينج ىلعف عل 2 70 نافادع اقف عطتسأ من افاعاق لص نيصح نينارعثب 7

 6ك 5 4 1 أ ثددحماف قة اوافق لعق علمت ز نانا لعل طم ل نافل رملا ىلع مالسلا هيا

 0 ةلضزإ ايتاتسهناكناو هضرعلاطاذ هيج ىلعار مث نالف تكم لاق: نوقسلا دارو كذي بحال /لَو

 تعزز 1000 95 ل نع باوجو هذ ثر دم | نع اءاوج ناكاسو لد مما 0
 لاقي

 رك يو: تورو سامو نا لضاحمل او بنحلا ىلع ىلصن نارغا ءالكلف ءاقاتس الا نم هّضرم هعنع ءناكنار ع لو

 ص رم ةينقلا او اهح ور شو :ءادقاكةرورمشملا بتكحلا باوج حامل طضال ارعاقاةسالا رد

 ف 1 جو و 4 ةلواشلا ىناص الة فزودال هناروظالاو زو هراقءقاسالا و عردارهو سود ل ١

 5 ا را ىلا !!بهذكماطضألا نءز دع ذرزو عامنا ءاقلتسالا نأ اه.ناثراسخلابهنااسهر وظالاوق
 3 ل

 د 5 امرهظت.ءاوردعلا دوره الا وا مةينقلا فاموءاقلتسالا عزل زوما

 ىدن 0 3 0 ءافق ىلعف طتسرل ناف هلوقدعب مالسلاه: اع هاوقل (حلاه دمع يوم و هلود) هريعو ١

 * كرو د <كيو .و 35 ا اهريغب هناو سأ رلاب ص اخ هغل ءاج ءالا ىعم نا ىلعءاذب رذعلا لودقب قد هللاقعطتس لاف ءاسل

 ا 2 1

 - نهرب و /ك/ودز 2 / "يىي الو ضف كدو عم له جاو كسأر ب ئوأدالاو ضدر !اكلذلمال- 5 -__

 تامر تدق سال امهنالفسو أن عةباوروهو (همم» :ئوب رفز لاو هلوق) رهن اهوحنو نيعلاب ضخم اهدار
 هير (ج .. 2 ده هن ماقتة هن موقت ءااهنو دي ةالصلا خدت اللا هينا انالد .اقفزخع ناواومكح نا ذخأبف

 375 0 ناني, || دق سا لا فالح ىلعس أر ارءاعالا,درو صنلاو منتم ىأزايادبالابصناانلو زلال
 : ا 0 ناكاذاهلوق) هر نياو ليز عا .ثالامذه نو دةالصلا ا 0 هلا

 0 5 0 0 0 ءاضقل ١ !همزلب ال هلوق رح هلع ىتملا فالذ باطلا نوعطم مهي هال م هجلاوه ةرادغاف , 0 .
 غ1 . ول تبحاصو ىحن اوأولا هب محو عئادملا ف ا

 (ادء و 2 فز نكي تملا ورع ن ادخل اهضاقدوثتساو ناكل | ىف فصملاهراّخا اوةبادهلا فام اغلاق نس

 0 كم مداعلو كن اعد هالمصاال نم سلا ن نمهالجرو نقدر 1 نمءادب تعطق ن نددخرركخإال 5 ّ ١

 قرغلااذهو رهنلافلاقض. رداعتاذا بف نك جداا رطل .ركذاءفزهلاناب ىأ

 ناو هلوق ) ةراهطالب هما بوجولا عجرتةراهطلا :اهتق كل ءاعةالدال هنا مل ست ىلع هيلا
 ناكااذاةلءلو مون ىلع دزعلاذ اعف اءاجاءاضق اموزة فال 0 0

 ىضق لقعت اح اًضقالغ نقع : الوهو هلءلو موب ىلءد از نا ةعب رم ةل لا ذهؤأقا

 هلو5) حا ارمدلا ن عرب فالخملا ىلعف ناصقنلا عم لقعد الو أد زا لتم ناأ تا

 :دملا لوقو ماك طةفدو هلاوأ (دوبعتلاو عوكل
 دافوس, وضعي لوق ن مىلوأ اموا ف

 لل ان .



 (نيعملا تف نم لوالاءزجنا) بي

 ا وهوءاش فكره ةبهناىلاءاءا فنصملا مالكة ور<دوعقلا نعاوز عنا مه ونج ىلعواوز ع ناادوعقو
 ظ ىرصقاالاركذ وٌردىتغي هل دق دوشتلاكرفز لاقو ىلوأ تامل ناكرالا هنع طقسا ضصدرملانال بهذملا

 ||| دهدتلاف سلس اكرفز لاقوا_«برتم ف سويونأ لاقو هناكما بسج ىلع س لحنا نيدلاوأندلا ةساسف
 لا ردقو ابوس دوعقلا ىلءر دقي لولو دوشتلا ةلاحريغف فال اور مل | ىفللأق ىرتن اةرسأ | تحت هيدي عضد و
 || هيلع هشئاواو |ءهطضم ىلصر نا هثزحالوادنتمادععاق ىلصر ناسناوأ طئاحلا!دنتسموأ اكتم هبلغ
 ةيدقلاو طبحملا نعرهتهثزحن اى هريغنيةلةباهاداولوءادالا همزان 1تادصتلاوأ تاسعكرادادعا
 ريسغتنع ىوج ف طعتال هل ادتملالاوحالا ناللادتمالةفدارتملاح (دعسو عكرت هلوق)
 ضرملانوكيدق هلوق نم قسامس.ءانبال (ىمكح ىناشلاو ق.ةحرذعت لوالاف هلوق) ىكيسسلا
 كرت زحل ةقشملا نم عوف هقحم نافدأ اوذ) ىوج قبقح ضرم لؤالاف لوةيناهل بسانملا ل« امقمقح

 ولاذكو هلوق )هب ريهظلا نعر مت ىوتغلا هملءو عمالا ىلعر ررضدر قلن ناك اذاهكرتز ود امتا هنال(مانقلا
 ةنضمنلانا معا (دوص-اار عوكرا نمدحاو لكرذعت ناهلوقإ) رهن ةآولو (ةءارقلا ضع ىلءارداق ناك

 امهرذعت سل لافاذو حراشلا لحتدب وا ىهو ةنث:لاريعغن ار ذعت نارهتلا بحاصاوراعبتك ىلا

 ولع ادبلا فو ءاميالابادعاق ىلصب هريغىبعر د ةرودوجمسل | ىلع رد ةيال جارخ هقلحت نم تاداب لا ىففاطرعش
 أرد ةنملاذاو ئيودو عسل ا هنكمالو ةقيقش هتذخأ ةينقلا فو وكرلا طةسدوصملا نود عوكرا ىلعردق
 || كوأ ناكلدوعسل ار ذعت ن اامموم ىلصوأ حراشلا لاقولف ىسمت ا ىلوأ دودعسلا ىلعف عوكحرا| ىلع
 لديالةءارقلان الا ةراثادوحملاو عوكرلاو ما.قلا ىنعأ ةئالثلا ناكر اللل ديلان ام ىل_عراصتق الا فو
 ىلع فنصملا م الكن اهملاهب راشأ (هدوجحم ءاعاىأدل اوق) مثلا ناك ةءارقرم خل ىلصنف رمع زعل ادنعاف
 .دافمو ل زامهمكح ذأ يفامهءاقم ماقءاعالانال(عوكراءاعانم ضفحخاهلوق) فاضم فذح
 | نمدارملان ارهاظلاو زو< الاموندب ىوسول ىت> اقف انش عرفو ربوذتلا ف حرم هدو امهنييزينعلا موزإ
 1 ًازييقلا عقي هجو ىل_عىأ امهمفءانحضنالا ىندأ هبفكيو رهنلا ف هلوقو ل امدعالة ملا مدعزاوملا مدع
 38 قاساضب أوزيدغلا موز نمتلءال عوكرا ءاعاىقهنم اعد ادوصسلا ابا ىفءانحنالا نوكي نانامه ب

 (اثيشعفر ىأ هلوق ) رهتهنعىبنلادورولاعركوركمهناف (حلاعفربالو هلوق) كلذ ىلع ل دي همالك
 : ىلاراث اق لوهجا ةغمص ىلع ىننعل اهل هجو مولعلل ىنمم ىلعف ناففنصملا ل وق نملعفلانا ىلعةلالد هدف

  اوهليقو (ءاعالاب مح هسأر ضفخوهو ةلوق) هريغنهوأ هنم عفرلا نوكب ن انين حلا ىف قرفالونا

 ١ ضدرالزاج زوج علا هيلع د مسول لا عوضوملائثلا ناكول لاقب نا ىتبذب ناكو ىبأي زلال اق دونم
 .|رهتلاقلاقدوعسل | ىلعر دقي لنا ضن رالزودف ءاعاوهفهيلءدصست نا يصالزكملناو دوعسدنا ىلع
 . | ناكولو عوكرلا نو ددوجحلا عصبال هز مولعموءا الا سد حو كسحرلا,نسأر لآ ضفنخ نال رط همذو
 دوجخ» هيا ىلع يمال كل ذزاحاذا هنالفالوأ اما عوف دماذهلوةأو ىبتنا هيلع دودهسلا مصن امم عوضوملا
 هلوق ن'الفاانامأو ىلوالاندوعس هنا ىلع ض. رالكلذزو كن الف نيتئشلوأ' ةنلردق هعافتران اكن ان
 ضف نال هلوق نمرك دام نك هاذدح فسم ناكاو اذهف عوكرلا نوددوجع-ل |مصنال هنا مولعمو
 صختل مدح ءدعلاو ضر رملاننن ف رف ىأو ارماع هل للدال ىوعدءاعاالا سدل عوكر لان سأ رلا

 هوف يجدي الا (سأ رلاعضوباللوق) لمأتفءابعاضدرملانمواعوكر يععتلا نم عوكرأل سأ ىلا

 ناوهلوق) ءاعالا مدعل .(زمعمل هتبج يلعئث عنموب نكلو هسأر ضفنإ ناوملوق) ددضدالا
 نماك ماء اينسم وهو هلوق) حابصملا ىفاكدخل تح عضولام مياارعسكت دزملا ىهو (هداسولا تناك

 هنا قر ها وهوا. ل اةىوجر رحو ل ماتيلف ضرالا محدن ا طرتشم دودسلا ىقذاءاعاهنا ثءح

 : ادوار هيا ىهتن كلذ ىلعدوحدللالءاجالا دوج ول زأح هلوق نءردلا فد حرصام ىلع فب

 ا اردق ناكن ان عناملاردقلا|عاسفترا نكي ةداسو نمدمحد ام ىل_ءدوسول يح ص رالا محدد



 ا (نيكسمالئم لعإ

 نيددلاوذ ماقف نيتعكز اس أر ىلع اسف نب ءاثعلا ىدحا ىلص مالا هيلعءنا ىو رامل (اهأ هوقإل|

 ناكدق كلذ شعب لا ةذ نكمل كلذ لكمالسلا ه-- اءلاةفهللالوسراب تدسن مأةالصل ا ترصق | لاقفأ 1

 ىاذكن يتهكرىيصو ماقف منالاقف نيد.لاوذ هلوقباموحأ لاةفرعو ركوأ مييذو موقلا لعل قاف[
 مالسلا هيلعملا نم قدسام عمنعتءكر ل ىلصو ماقف هلو ةني رقبءاشعلاد الصتناكو ع عل حرش عضوتلا |
 نب قاس هه|نيد.لاو ذودالصلا ىف مالكلا مرهق لبق كلذ ناكو انها تر أريلع َ

 اذاف نوف مكى منأرشانأ امنا مالسلا هءاعهلوق ل :عءقراشملا حراشلاق ةياغلا !|نع انش قارون ا

 مهو هإ_ةغهنالزوال ةفئاط لاقوءادالا ىلعوومسلا ز ,اوح ىلع لدبام ثددحلا قوق وولف تنا| ||

 ىذلاوه هنالاهريغو ماكح ال ايىلاعت هان ع رابخخالاىميبلع عنتمووسلان اباو 2اوابتع نوه 1
 5 نع هلغش ماقل ناكالسصلا ىف مالا هيلع ا دنوهسفزوح غالب ءلا هل دس سل اهتودزهمماهملع 5

 لس .3 ىتعملا انهووتالنلا
5-97 0 

 تكا نادي هال فاغ باق لك نعووسلاو « اهسفيكهللالوسر نع ىئاساب ا
 كي 4 ين هللمظ »لا ىف هللا ىوسانع « اهسفهرس ئثلك نعباغدف |

 0 كب هيزور "و افدركاموةالصل ادسفبامبا قمانك ذمالكإ مث: دو أ هب الاءاخوسنم نيدملا ىذ ثيدح نوكفو 0

 كاي 37 هلوقو ىليز وارغل اها نظف ءاشعلا ىف ناكوأ مالسالايدهعلا بد 7 (ةعجلا ىلصن هناوأ هلوقال| |

 ل ةلنانإ كم6 ادماع ننال (هتالصد بقت هلوق) رهن ناتهكررهظلا ضرف نا نظف مالسالا,دهعلا ببرقناكوأأ ض||

 ت1 0 اعل | ىلعو ىتنا دآ ب اطخ هيدصقب ىتحال لو د. سف: ىل ةماجلا لف ادم ل ىلزأ أ

 تدمع 5 ضع ناكنافاهدرأ مامالا قو امثالث تيل موقلا لاقتف مامالا ىلص(عرف ة) رهن لئاسملا هذه ىقدسفتالا|

 دادي در نر وب 01 ضعب مامالا عم منك ناو مامالا بنس هلوق خب رن مامالا ل

 0 تال 0 و تاعقاولا نع ىوج نقب متع 0

 رد 0 #00 14 يد ا هي 0
 ص ولع 3 و .َ ل 5 ا

 12 0 4 20 0 5 ع

 8 000 هةفاضاو مّدقفاضاأأن ضرما ةلاح هوانا توم ءأ ارونسلا ناإلا واج ضراغضرلا»
 0-2 انكوت نم لح أ مدارك موق ناةلشالف قررت هنووخم لك ارا هلعافىلا لعفلا ةفاضا نه

 ناهلوق) رهن ىنخالا»في رعتلاىلا لؤمق عدرالا عئابطلا لادتعا ىحما ندب ىف هلول < لوزن ىنعمهنأ

 دارأو ىوج فوطعملا ىف طرشلا ذهني رقب همالكن م ةفوذحم طرش ل 00

 |دوعموأ اكتم هع عر دقوا هنال ءامقأارذع بده مقرذعت ناامموموأ فنصملا لو نم قا ساماقرأ ءملاب |

 هلوق) رحب هلردقرمغلاةردق نالهعام مافامفوق ىلعاصوصج كل ذكألا هئزحمال طئاحوأ اصع لسع
 ضب رم لب نكح ضير مقا لا ةيال ماسلا هضزعدا دز ناكاذا هزاهنف (ص راادازشالالا ل

 اق سراخأ ناوادعاق ىصناضمد اسر لاح ناكولامىهكحنان هو ىو ج كح همانقرذعت ةقبقح

 ساس دعقوأ ماقول ناكولام فال ادعاق لص. الادعاقو هلو: سلا باق ىلصولاموادعاق ىلصب وموضي||

 ثدحم عم 7 00 زوال ا.قلتسماهمال قلتس» الوادعأق ىلصت هنافال قلسساولو هون || 1

 كرته .ف نأ عم هلو: سأ _ددعقو أ ماقول ناكاذاامةروص ىندوعقلا هسلءنمءتامنا هنارهاظلاور ابوس

 ىدحا تجرخ أةدلو اهنطب ىف ناكولو دوعقلا كل ذك الورثك [ ما.قلا ىف ةساعلارا متن نال ماسقلا ض رف
 نادلوق) نا دلولا قحو هللا ق> نمد عما نالررمضدلولا ىندلب ال ثدحح ىلصت تقولا بورن فاذتو هندي

 نورك ذب نذلا ىلا هلوقل(حاادعأم ىلصةلوق) ريونت هسأر نارودوأ هن ا

 أو ,ردق ناامأنق ئأ ةالصلا ف تلزنآ ارث الارعنباورياحو سابع نالاق مهب ونحب ىلعوادوعقو امايقهللا ||



 0 0 ْ (نيدملا نك نملوالا ءزحنا) 56

 ةهقهقلارمعوضو لطساذدكو (خلاءادتقألا مصءادتقالادعن وهسال مامالا دعس نافهأوث) هاءتشالا نم
 إسم ىف مخاودوعسلا طرسش نا. سملالبنرمشلا ىفهبقتعتو ر رد دحس نا ةماقالا ةءشباعبرأ هضرفريصتو
 ماقالامو رالمالسلادعب ةهعهقلابد :راهطلا ضاقتنال دوعسلا ط را هيلع مياشملا قافتال ءادتقالا
 | طاغوهورادخلارهاظدنا ارصأ !نحاص لاقو نا.نلاةباغ يح اصف عداتدقف مالسأ ادعب ةماقالاة ش

 0 3 للام ءن انه نمو نتا اة لمسم ىف وهاغاةداعالاف فالخلا نء لبق هرك ذامو فالح رك ذ ريغ

 را ذوهو لسول هنالوهسل ا دوجعسب ديقدا ةنعالا لاو ةلةرفك مي هنافرغكلا ىزناذاام فالخماتس يلا ْ ةنكوقالطلا رص ةنابالاةنكوغاتف عو رعثملا ريت هتان تناك عطقلا ىوناخفاةاطم مارحالا عطقني || عدي 741 هناي ا ولذ|ناناحو رن هج رذضال هنالف امه دنءاماوالسصأ اسمتمرح نعدج رذعال هئالره اظف د هد عاما ءالصلا ير مدع . ة مرح عطاقربخ مالا اذه نال هنالص طق مال: دصق ناو بج اودو سلا نادافأ (عطقلل لسناو دل 1 5 ا وهسلادصس وهلوق) انضشل اضن اةدايز ل, ىبتناامهريغورب دقلا تفوديانعلا قالطاىضتتقم | ميز« رب ْ . )ةناردل |جارعم قهبحرصاك دعس لو ادعم“ 3 امهدنع ماسالا همزاب الود راهطلا ضتنن الق 2
 أ قر ةىاصلاو ةبق اي ىهوتالصاا ةمرحى هب قؤب وهسلادوختن ا قرفلاو هتالصدسفت ةيبلصلا:دجحتل
 ةادقلا نعل ودع ملامهي أف (عطقلاةنتاطبوهلوق) رحيدمعلا مالسلابتلط دقو اهتقيقح ىفاهب

 ءاضق لق دحدملا نم يرخو ا فانم نمد جو ناف فانم هنمدج ولو ىأ دما ىف مادامهل اوقو هحرشو
 دعباما غارفلا لبق ىأ (منا ىلصملا كش ناوهلون) ةينلص ةدعس هلع ناك نا هتالصت دسف هبسنام
 | هناركذت ناننيمعتلا ف مهواذا الا مالسأا لبق ناكن او هءلعئثثالف دهشتلاردق دعق مدد وااهنم غارفلا
 داعشي منت دهن ةعكخر ىلصيف موقب مدعقي مث دحاو ةدخم دعس هناف هنمعت ىكشواضرف كرت
 ظ رك ذياذهو غارفلادعب كلا ىنمالكلا نال ءانثتسالا اذهىلا ةجاحالو رعلا لاق خفووسلا دع
 ظ نك اراركس نالاسنام هدو جلا ناكر نم نكرىكشولوا امامنا اهداعأ همذكو هق دصف كشواعن رأ ْ رهظا|ىلصام هن امال سلا دعب لدسع» هريخخ أول ةصالخلا ىنامهنم ىنثتس معن هنبعت فك ْشهنا ارغنكر كرت
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 1 دوه هناقهلوق دعب دعقن مث هلوق نمقساملاة.ءناىولا اهلا ىفاذك ةعكرتدابز فالخر ضال
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 وغلب ةسنلادّردعو اعرش ا لاك دهعهنال ىلوأ ادعاق مالسل اوةالصلا ىنانب رخا لعوا مالك لاوا مال لاب ا نس هزإ | كلي كلذو ىلوالا نع ور اءالاروصتنال لابقتسالا مث جلي زلالاقادعاق ىأ (ىلوامالسلاب قفاتتتمالاو ماسر ب احتم نب جهر | هلوق) ىلي ز قاب تقولاو لص لوا لص هنا ثول اك كلذ همز ةقثصريغ نم نية بب ضرفلا نم هيلعام هوز هذ ىي »يوه طاةسا ىلءعرداق هنالو ةالصلا ل.ق:سدلف ىلص كنا هنالص في دحأ كشاذا مالسلا هلع هلوقل(فنأتسا 2 من هضم 0 أ هلوق) حاضاالاروف لعريبكسلا رمثلا قاكه_تمديالو رهغلاو رجلا ةحتست ىف هلدو جوال ةدحاو بم“ 7
 هلوق) عا ماذملا رك هءادوهرع هل عقوام ل وأ لقو لضفلانءاهراتخاوةالصلا كلت قهل ضرعام 0 لواىأ مالسالار ف لاقو ىدرسلا لوقوهو هبف لبقامدحا اذهو ةملالينرمثلا قلاقهتدرف نءارثك - هي ا ناودعزاجف هلوق ةنب رقب(هلةداع سلورسلان اةرملواىنعمو هلوق) ىهتناةالصلانمهيجرضملهنالا' 2 2/نييلةزيزر

 جر هنالو باوص ار لف هتالص فك نم مالسلا هءلعهلوقل هنأر ربك ايذخاو (ىرترثكن او
 ىأ ىبتتاىرحالا لط ىرتلاو لد زاد راع (حلاذو والذي ىرمتلا هلوق) ىلي زدرم لك ىفةداعالاب
 ريصب الل دوعق عضوم هنا مهو لاقول (هرخآ ىلا مهوب عضوم لك دع ةبو هلو ) رهن نيرعالاىرحا

 ميج ىفووسلادوعمفنصملارك ذر لو لو ناكل ه-حرشو رب ونتلا فاك همجاووادوعقلا ضرذاكرات
 وهو تف لقالا ىلع ىنب وا ىرعتلابل عءاوس بجاو هناف هل افغا تش الاموهو ةبادهللاعمت ككلاروص
 ىلعءانلا ىف جارسلا ف نكل عدستو ةءارقب كشل اةلاح لغتش لو نكرر دق كشلا هلغشاذ ا اجدسقم

 هلود

 ْ رغأا ىف قرفلاوالفالاودحس نكرر دق ركفقتلا هلغشناّنطلا هبلغ ىلع ءانلا 3 و وبسلا دعس لالا



 457 انولد (نيكعجب ماله ىلع)

 نحر دع نعهجووخ هنر ورد نهوةبوتكلا ناكرأ لاك لقةلفاسنلا ىفهعورمت كستسا هنال (هضرف لاطنهأوق

0 ) كر ىفأ لوقاذهل_ةودوعنالىودزعلا نعو رهظلاةنسولو دوعب ةلاثلا ىلا ماقول ل-ةنلا فو ريض ف
0 

 صل يلف تاي أ | لاقتالاب نك راماسقال (عادجدنعةرحلا عفر قطاف ىألوذ) .رخآةينا حيل اا
 سدقأو قفرأ هنالد# لوق ىوتفلل هريغو مالسالار فخر اتعا لكلا لاهو (ىوتفالراةغاوهو هوت (

 ايءلصأ تدسفةالص هز لاقدم تاو <فسو وأ ريخأاملل.ق (ىنبدعمدنعو هلوق) ةيلالن 0
هرديرأ بحت ةلكءاهاهدعب ةروسكم ةمتكوزو 7 4

 هسلاغرب عى ازئاواههض باوصلا لقو كبتلا
 وْ َ رو

 يرعب: فهيا 3 عضو لوق لعفاهدسفأ مهسماا ىفناسنا هبىدتقا اذات(الفن سخن اتاعكر ات راصو هلوق) رهن

 مضر ناو عورشمريغرتولا,لفتتلا نال (ايدن ةسدا-ةعكر اسرملا ضيف هلوق) رصاسرأ ىضةهنأل ةسعل ةديهسلا لبق مامالاداعاذاام فالخ تلا ةعرحت ىفهعورشلاّسىضقب امهدنعوهاضةلار وصال
 هند سف انكي ري الدابغلاب نا دقنلا نالدجعتال هلا ”الاوام و5 ىلعورمسأل دعس لبقمث نالع هبال هيلع : 1

 عر رشمريغ مايقلا ةلاح فيل #تلاو ضفرلا لع ةعكرلا نودام نال ( وداع هلوق) ىليزد 2
 7 . دارلا :ىر (تاصوز

 اق يسوده لوم ةيلالبن رش دوتلادعب الدول ل ادوعلابو بز عورمشل هجولا ىلع هيأ 3
 0 2 / دز.

 هر يدم يتاح مد: | ضددطق) رول دع ناودوعتاحت قرنا ل قدامنا نورتي وقلنا عمالو هضرف ع
 م /ررإ فرعشل هر 7 حراشلانيسلو ردىتفب هبرعق !اىفةعبار ورغم اف ةسماخورصعلا قولو ةسداس ةعكرا -م)

 فعلا و / 00

نكملاذاام فالخما لح نوكمن اتش و لاق بوجولا ىلاريش ذا
 اير. فعلن | | يدسي ل ناك ن انتهاكا تقو 

 اسافر م تار عمصالا ىعرصعلا ولو (الفن ناتعكرلاريصتل هلوق) ا ىوتغلا هيلعوال عصالامرك لهو باوأ

 كب 0 هلوقب لك شن كا ىليز هنو دبمركيال ف دوصقلا لوانتي رصعل ادعب لفتلا نع ىهنلاودوصقع سن هلا
 لفنلا ةها ركل ةعبارابملا مضي الةدعءااهديقوديشتلاردق دعقام دعب ةُيلالا ىلا ماقاذار ملا ٠

 0 ١ ىلا مصعلاو يصلا نيب قرفلا مدع نم مادهةياو ر ىلع ىوتفلا نا سنسمتلا نءردهلا فل ةناذهو اهدعن |

 كوب ب كعالاو ن , س8#نل/ | صعلا نودر عقلا ةهاركلاب ى ان نا مزن رهتلا فو ىدصتلا لغنلا ىلع ىينالالج مضلا ةهارك مدع |
 يرسل (عوطت) :. .لمو [ااذاكد عدتع تسوىفناشلادزع ناتعكره مز ةلاحا هذه ىف لجردهي ىدنتقاولور وطن هل هجوالاب

 ءادتقابالا نمةعكرن مرثك [بجوبال فنلا فعو رشلا نا ىفاثلا ىأر ىلع قرغل او مالاوهو دعي
 م 08 ايا ع لوقوهو لق ىاثلادسنعنيهكرىضق دن الود ام فالذعنيتعكرلا لفتت, لانها !

 عرعر 5 خو ميري يلا 001 يقع راع اوتنلا نايوراوأ طا ئئالدخلاةو هنو ماما

 خوطإل 00 أمون هو دما ا دال ناظلاهجو ىلع لفنلا ىف مامالا ٍَق مث نوك ضراعلادارأو

 نيترش, هلا دوا ءانبلا عنتما اذاو (جلىسس ناداراقهلوق) ردةينانلا فدكرتو ىلوالا ىمالسلا ربخ أنبه 7 نامقلل
 تاير دلو علو 0 ل 2 نقرأ ففع واعتلاف

 ةيمم برا تسل بلان [|لطبل ىولهنال (ةسياعرت اعقش ني هلوق) رح عوطتلا عفش فالخمالواوه ل دعس ءاوس هت
لع مرقلا ةهاركعم ىأ ( عم ىنب ولا ذه عمو هلوق) ىلبزةالصلا طسو ىف هعوقوأ دوف“

 هروظتساام ى

 0 هيدتعيالفدالصلاطسو ىعقودوصسلا نههيقأامنال (ميصتلا فووملادوصمديعب ومآوق) رهغلا ]|
 لوقريخالا اذهوةلالمن رمثلا ق لاق لوالاب لهحربجت ا نالدعب الل _,قوأ ش

 ”(ىدقور / ق5 012 ذمخأ هيو شمالا ركب ىأ

 : ا هلوق) تلاطبل جي مول هنال(اعرأ هتالص تب هناف هلوق) ىنتنا يرغصلا ىواتفلا ناكر فعس وأ هيقغلا ش
 ردع 0 رثك |قمةداق هرداعا ه.لعف قاكلاىلااب زعم ىلشلا رمش فاك ن ععلاءال ءافااروه (ةدرعملا دفتلوا

 0 - هعايو 5 .

 نءرفأ لا ةلئثسم ىفةداعالاب همزجم ىلي زلا ءالكن ملعب كب او هلا فالحخ نيعلايةد عملا دعت لوس
 ا

7" 93 
 هفق ِ .

-- 

 ت2 ايبا
 .- رنا
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 06 0 : (نيعملاهثم نه لوالاءزجلا) 000

 الأ قالت ك صلو حراشلا هن مزسا ذهلف مصالا هنال كلا لاقو ىناكلا ىف رصنق ارمخالا اذه ىلعو ىليز
 |||( ناو ل ضاقالاردصهبحرصايكة سوت ليضفتلا ل عفا لوعفممدقت همالك ىفو ةيلالبن ثلا لاق
 | هلوق) رب همكحم ىلع ئئلانمبرقامنالابوجو (داعمل5) اشأ لاك نباهلاةنويوهنلا
 || ةءادملا فاك حالا و هووسسلا ينو ةملالمنرمشلا ىفلأق (حاربخأتلا نمردقلا ادهبوهسلل دع الو
 . [أوهو ةجئاواولاوةياهنلا لاق دعس ليقو ىضفلار ابتخاوهوناهربلاو نيدتلاو ةبانعلاوريدقلا شو
 ال لصو بجو انجاوارخ و مراص ما.قلابل غش امردةب هناةمجاولولا نعرجيلا فاك ههجوو ىبتناراتخما
 0 [فنصملا مالك ن ارهنلا قركذو ىهتن اوهع.لادوحس هيلع بجي بحاوالاكر اتراصق نكر لا نه هلقاع

 ! أنيتلثسملاراقلعتموبمللل دصس و فنصملا وت نوكين ا ىوحازوجاذهو ىهتسنا ىجاولولاهرك ذام ىأيال 157
 |نايهيلاداعاذااهف دال هنا اوقلا ىلعءانب لوالادوعقلا هكرتل (ووسلل دو هلوق) ىليز 5 ” ردع ا 4 1 |ماهقلان مئثدجوب ل هنال (مءالا ىفهلوق) ىتناره اظلاوهو ةريخالا.اقلعتم نوكنازو<و لاق 0 0 :

 ١ أ ناك نا فنصملا.ركذاغرهنلا ناك مصالاوهو (دوعبالا عاق ىوتسان او هلوق) ىناثلاىفهكرتوأ| ن ار عب هز 4 | لالا ف بجاولاريخأت ب لاعيفاضي أهم ده“: هنا نم ىحياولولا هراتحخ |ام ىلع امأ ب .رذأ ةيلاوهو» طا دوم تفعل رن دير 7
 ا | ضرب ةبانجما ل ماكل يعهلا ىل هتالسدسفت دوعقلا ىلاداعواف عصالا فالح دوعب ال برقأ مايقال 4 انمي 30 0

 || قالخريغ نماهداسفل بجومامئاقتسامدعبدوعقلا ىلا هدوء نا لصاسحماو رهن ضرفلا فضرف | تاهيرر هكا لن وش# | بحاولا ىفةبجاو هن الاقي نا تش ىذلاو ىقذيالام همفو تاطبدعب لول هن اره اظودو ةعباتملاو || ركب هلى" فز لأ هلع ضرفدهشتلانايؤللعم جارسلا اي اقتحدوعبف مومأملاماو مومأملاريغفاذهو ىليز ضرفلا | تك 4و... هه ليلا
 مصالا ىلع دسفتال تنقوداعول هنان عكرو تونقلا نءاهسولاكو ماسيقلا ىلا دوعن هناف عكرفةروسلا ]| < 0 ناعيا | نءابمسولاك ري اوه لب اطاغ ض رغلا ضف رهنامهوق لءجوداسفلا» لوقلادر ف ىتجنا ف غلابو (تءي 59 -0 4 ا أهشالا هناربونتلانتمىفوائاق مساامدعب دوعقلا ىلا دوعلايداسفلا مدعم كلا نعردلا ىف لقن نكل كوه 0 3 ا 00 دا الل نا مابةل ضو بلاط نارها ناس د ونا فا فاق دوك كر 0 م 0

 : اتونقلا فواضرف عقتا.ناالاة جاو تناكن اوةر وسلا نانر جلا ف باحأ نكل ةيلال,نر مثلا فورقأو
 ||| مححتلا نم سفنلا ى تفل ىف اقرعناضرف عقب هنافدل اوطنكر لكن ارقتسااملماسقلاوهو ضرف ىلاداع
 ||| نآرتقان قرفي نال لذالةصلاب وهف لال ناكن اوهوامأ.ق هتالص فداز هناعخارا ممأةىاغذاث
 ' || لاقي ناب رهن ل باقملالوقلا ثععبلا اذوب جرتف دا فلا المئالا موزل قمتسملا نك! ضفراانةدانزلاهذه
 || اهفداسقلابلوقلا عمتى ليزلان اديغي امهم الكي رص زالة ذخاؤم ةيلالبتر ثلا و ردلا مااكن هلك فف
 0 راصام دهب دوعقلا ىلا داعا ذاداسفلا مصب لوقيالهنادفيمرهاظفاماق مساامد»:دوعقلاىلاداعاذا
 1 | كلاراصامدس دوعقلاىلادوعلايداسفلا مخعت هسبلا رعب ناب اوصل اف كل ذك سدلو ب رد أ مامقلا ىلا
 ||| ةكوق) ىولوا هنافامئاق جتساامد_هددوعقلا ىلاودوعناك اذاهيلادأ فلا مدعو زعامأو برقأ مامقلا
 || لاقاذ فورم ىنانثلا ل دفالوأ ل واب قدس هتالصرخآ وهىذلاىأ (ريسخالادوعقلان ءامسناو
 ]|| ةئلاشلاو ةئالثلاىف ةءاراو ةيعايرلاىف ةسماخلا ىلا ماق ىتح ريسخالا نع اسبس ناو رردلا ىف
 . ||| اوسردلا قوةلك اشملا رابتعايريسخالاب ةشانثلا ىف دوعقلا ةصمت ةءلالرئرسثلا لاق اة .ئانالا ف
 ظ هبلعب لو داعول تح مامالل :رمعلاو دومشتل ار دق نيتساحلا الك نك قب ودض»» وأهلك ريخالادودقلان ع
 || ديقوريخخالادوعقلا كرت صم ىأز غاب اي قو دولا اودممتن لام مهتالصدسفتملاو دعم ىتح موقلا
 . ||| اذاامالدارأ اذهوةدتلاب هتعكردمقي ىأ (ذوسإ ملامهلوق) ىهتن اهضرذ لطس لو ةد»: ةسءافلا
 ظ ةعك را نودامنال هتالص حالصال دوعف دو سلا اذه دادتءالا مدعلاضد أدوعب هناف عوكدن وددخم
 اذالمنيبانه لصفي لو رح ريخالادوعةلاوهواضرفرت أ هنال (ووكادج و هلوق) ره ضفرلا ل
 رهن قسساملىلوأل فاك برقأ هسبلا ناك اذا اهفد_ه-:ال نا ىيذب ناكوالوأ برد أدوعقلا ىلا ناك

../ 
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 3 (نك سن ظ
 دقن هشره<اعأ تفاخوأ هسف تفاضا ف مامالارهجاذاوءاعدلاو ركاذلل ل حا نال هيلع ئثال ةيناللا|

 م«-: نارهجناذارهج نوكبال نياجروأ الجر عمبأ ةصالخا نو بجو عمال ىلءاميفةالصلاهيزويشامأ ١
 لعين هرعلاىف امكحاذ_هودوهدلاهمزإ رهف ماماهنا نظاذا درفاملاف ىلببقو لب ١
 رهجاذا ل قو هيلع بجاوب سلءافخال !ناةياورلارهاظةياسنعلا فو عملا وهو هرلع ةتفاخلا ب وجو
 بوجو هي قاعتب امردسق نكي ملام بحالر هاف تفاح ناو رثكوأ لق دوججنلا بجو تفابضم ايف

 وسال ايل ع هنالروصاعف ةتفاخما نم ميقا تفانصاعفرهجلا نا قرنفلاو عصالاوهو ىجناولولا لاقالمهلا
 ام ىنعب دباو رار هاظ نع لودعلا مدع يش ول اوقاهثالث ىلع ميجرغلا فل اد ةفرحبلا فلق ابنا

 دىقتريغ نماةلطمةتفاخناورهجلا ف دوعسلا نوجو نمةرسخذلاوةبريهظلاو ةمناخما نعاذهلق هلق ١
 ريهصلاوهو ايهاس فكرت دولا موززو بوجولا بهذملاو ناكرالا لي دعت هلرتىفاوفاتحاوةرثكلاوةلقلابأ|

 اءلاغىأ ب جاو كرتب هلوقو رف سو ىأ دنع ضرف ناكرالا لب دعت نال بو مامالا لوق ىلءاذهوأ
 بجاولا كرت ناعم لقالا ىلع ىنبوأ ىرختل ا. لبعءاوس كل كلاروص عب ىف بح هنا نم تا سامدرب ذأ

 نوك.نا طرتئي الو ماماللاعمتراطءادتق الايهنال (هماماوهس بح ىأهلوق) قفل كشلار
 دععب ناويلوالا ىذه. الو ةمنامل |قهعباتي ومملل:دع»دحءامدعب هعم ل دولو ووسلا تقو هيأن

 اعنتالاءادالا مزتلاامو همامالافلاكعريصب هنال مْوملا د عسال مامالا دس ل ناو امبءضقي ال اههددفسإر
 مامالا نوكمالفةالصلا ةمرح ىف ىدؤم ال هنال مامالا هكرت ناو هد جوملا فأن ثدح ىب رشة لارسكت فال

 دعس قو.سملاو لب زومسلل ددعسامدعي هيءادةةالازوحاذهوابتموجف ىدؤي وومسل ادوعسو اق هيف
 ل.ق مافولو مامالادو دنس لبق موقبالنا ىلوالاو تافام ىذقي مث هنعتافاسعقهو_ْس ناك ناو هاما ءمأ

 هكإ/ 7 د ور, || فن عل هفلحت ىلصصملا ةلزنم هلال ءوضولا ىلا هياهذوأ ىدتقملا مون لاحارسن اد هماما وومبلورمدلا دود الرمل جنو م || هلع بص قحاللاكدوعب ال اهدرقناودوجتلا.ةعكرا دقي ماذا هعمد دادي نا هيا دوت
 ىز“ نور ا همنا عمد وهسولو هتالصرخ[ى ده م هتافام ءاضقبأ ديس لب وومسلاب مامالا ىلاغتش لاح هينا اذا هع

 0 0 هداج هياعو مامالا مل ولواناثدصت هنأف قوسملا فال هيلعدو هدال ىذقب اعف ق>اللا امساذاو

/ : 
 هعمدعقي و هدارغن ادك" أت مدعل ه.ةهعبا:روورسل مامالادعسف دعس لو عك روأر قف قوسملاماقو 5 / :

 هلبق دعسناو ضئارفلا نمئث ءاسقي مدعلدسفنالعثادبلا فو ءادتقالا لع ىف دارفنا هنال هل اضأ ه تدسفةديعدلابهتعكرديقو هعباتن ناو هت اتجاممضافترال عوكرلاو ماس.قل ادعي مث لوالادهشتلازققأ |
 ةيلالنرمشو دردانا بجتسا مامالاووم.ل هنالصرخآى دع وهدارف:ادك ابا هعر اتي الهمامادوجس 2 ىأ |

 هنانيمتمث قوسملا هعباتولاولاقو ةعباتملا همزلم ىق و. تملاكرفا ملا فلجت يقملاواننمشل حاضب اةدانرزع ||
 رهاناسجتسا هنالصرخآى دجحس هعب اني لولو هبلعو رسال هنالعاذا ا« عئادبلا فمدمةو تدسف هسلعووسألا]
 ناك اذااع دقم قو.ملال_عووسلادوعس ىف ةعباتملابوجو نأ هلضففام ىوجلا دسسلاطغتيأزوأ|

 تاواصلامذهنال باتي نعلاو برغم اورهظلا ىف جرضووسلا ىف عباتو ثيم ناكواف مستقلا ف |
 عوضوملا سكعنا مامالاهعبات ناو مامالا فلا هدحودده-ناهنإل(هووسالهلوقإلاٍفودو عدلا ا تبرغن اباهتقو حور خل طبتالاضيأ ىهذارصعلل ةمسنلابرطت هيو ىسبتاتقولا جوردي دسفتالا]|

 فاحخ قمل فففلتبتاو قداللا هم الاكمعو رباجتار ذعت عم ةهاركل|تورثلاهديعب هناموءالكىذتقمو |
 طقفةءارقلا قحف قحاللاكهنا !-ههبو هتالصردة:مامالاىدتقااسمنا هنالدص هنا يصلاو رفاسما
 نال ل غلا فال ضيفلانمىأ ثالثلاوأ عد رالات اوذىف (لوالادوعقلا نءاهتسناف هلوق) رمن|
 هلوق) فرص: ررداعاق ىوتساناوةلاعالابلادوعب ىتح ضرفلا نمةياثلا:دعقلاكهبف ىلوالاّدعملا |
 ىل_عالا ف صنلابربةعمالو ب رقأ مايقلا كانهناستاناب نرذأ دوعقلا ىلاوهخ لقمالا فينا بص امليقوابلعداستبكرو ضرالانمهيتملا عفرين ادوعقلا ىلا ب رقلا ىنعم (برقا هبيلاوهقا



 ظ (نمءملا ف نملوالاءزحلا) 377

 ا(ة؟يشتحتسع ل امييويورورصظصصُُسص*»#ح*صصحمس7سُمسسسسسسو ههمسسس سس سس سس سس سس سس سس

 1 امأريثك م عمجرضح اذا امر ردلاىف» 5 ذامدعق ىناولاةمالعلا ثنأ ارمثدردملا مزح هن وفتصلاهرقأو

 ظ |الال دا (ةنس ليقو هلود) ها شوشتلاوهو كرتلاىلاىعادلامد_لدووملا رهاظلافاورض<ملاذا

 | :دوهسك هعفرلامجاو ناكو لف ىابزد دعقلاد رب هناكدمشتلا عفربالو وسلا دوه“ ىلادوعلاد_ لوق

 | |ككيدعتلا نم ىوقأ اهنال ةىىلصلا:دصملا فال اضرف ابنوكلل هنمىوقأ ابن الة دغقلا عفربال
 |هلال(ةيولوالا ىف فالخمتاو هلوق )لا اوكح امل ىطعبف نكرىهوةءارقلارثااهئالةوالتلا ةددعس فال واكر
 ا تابجاولا نم مال سلا نال ىنءملا ةهج نمانلق |! يجرتل اوالعفوالوق نيمهذلا لم مالسلا هءاع هنعىور

 أ لس:ملاموةالصلا ف عقب وهس لكلاربج نوكمل ىلي زهيري مالسلا نءاوسول يح هسنعدوصسلارنؤيف
 ارخأ تح كلذ هل*ثف اعبر أوأ ثالث ىلصدن كش مت مالسلا لءةوهسءلا دعسول هنا ئرتالا تبانوومسلا مهوتف

 ًاريغامزالاصقن قب دصس ل ناورّركست بجاولارمخأتب صقنلا اذ دعسول هنافاعيرأ ىلصدتارك ذم مالسلا أ. نيون
 ا 3 . 7 0 . - 0 00 1 9 2 5 0 .ن. كمبو

 ًاوهعسلل دعسول هنااني اص أن عىورو (زاوممانودهلوق) مهروحا اذه مالسلا دعرتوي نا بحس فرو داو مر هدا
6 : 

 ظ
 ظ

ناكلاملافو هلوق) ردهدنع» و هنزال مالسلالمق ناي ةعلخإر 5 59 2 .
 اريج نال (مالسلا لف ناصقن نعدوهس ناك

 سامح قىأ (حناهللاةفوانأ ّناالا هلوق) ناطشلام غر هنالهدعمفةدانزنعناكن او ناصقنلل | , 57 , نو نيرو. م

 1 3 م 3 وم 5 . .٠ 3 - يع ل لاقف بيصي الةراتو ئطذةراتعشلا فسووأ هإلاققف (رمدقف هلوق) ةساسلانعىو<دشرلانوراهأ] .ةهد(. - هن ١ 7و

 6 2 - 1 روكذ ملا نك ل ةياغبدصب هراتو ئطخم ةرانييسشلا لاق فسوب يأ نان ظف اننا ماقردأ اذه ىلع كلام 6 -كديرزر <, تجر لو

 (لادلاعملادلاو هلوق) مالسلا لقد ناصقنوةدابزنعناووسمةجااذاهناةيكلاملابتكف | كع يي. ايوب كلر
 هداوصهلوقنهىوماد.سلاءركذافرهاظوهو ماللادءب نوكمةدانز مف ناكامىأ نيةلمهملاىأ | 2< 00 ين[ و
 قلعتي (بجاو كرت. هلوق) ةمهملا ل اذلا,لاذلاو هلوق نم ةضمشلا ىف هل عقوام ىلع ىنتمي لادلا عم ىازلاو 5 4 اد 2 0

 هنمو موانمركذ هزالهضعد وأدمشتلا رتل لماشور يمغتل اوريحأتلاو مدقتال لماش هقالطابوهو بحب 9 20 5 57 0
 0 87 5 ا

 ةيريوظلان ءرصلا ىف لقنو ىل, زنيد.علااةالص نم يناثلا ةعكرلا فعوكرلاةريبكتو تونقلا ةريبكت 0 0
 فالبوجولا مدع يجرت ىتبنيو لاقت توذقلاةريبكت كرتاذاومسلادودن# بوجو ىافالستخا م لو

 لاع ثيح ىبلب لا عالكن مرهظ ام ىلع فالح ريغ نهاهضعب و, انكر تب ده هنا نيد#..علا تاريبكمت 2-0

 ديفيدي رتظلا ن عرلا ىف هلقئاما ذكود .علا ةريدكح ةلزنماهنال هلوقي تونقلا ةريبكت كرب بوجقلا و
 ا تونقلاةريبكت كرد ووسسلادو عم بح لمقو لاق ثمحدمعل |تاريمكتكرثد وهمدل اذوحيم ىلع ”قافتالا

 |ومسهناانخجش لاقرثولا نم ةكلالاريبكت بوجو نه ىجاي لا نعردلا ىفاموملا ديعلاتاريبكبارايتعا

 ةريمكتلكرتولو هلو ةبهرك ذام ىلاهرطت قدس هل ءأوانهالو جالص) | ةغص فال ىل ل | قهدوجو مدسعل هم
 ءامغاو كلدكسدلو رثولا نم ةمئاملاةريمكت مده نا مهوتفو مسملل دس توذغتلا لئق ةءارقلا دعب ثلا
 ةأهكرتب بح لبق و لكلا كحرثك ا لا نالاه رثك أوأ نيملوالا ىف ةئافا !كرتهنموتونقلاةريبكت
 لالا ىةروسلاربخأت موزلل يصلا ىلع ةروسلانام_مننب لصفو نيترماهأر ق اذاالا اسهر اركست نمو هنآولو
 ىليز يملا ىلع ةنساجئال نت رخ الافانكرتولام فالخض ىناثلا ىفالةروسلااه_مثدب لصف: ملاذا ىنعب
 متةرو--ار قولو عصالاف هياءورسالنيوخالا ىف ةتاغلا ىلا ةروسلا مضولو اتزح .ولوةروسلا مدقاذااذكو
 (وهوةالصلات انجاو نهنكيلروسلا بدترت:اعارمنالذوومسلا بالا ها ساهل. ةروس ةيناثلا أرق
 |كرتومدلادودم بوجوديفي ب جاو رتب هلوق موعن ا )ءاورح نآرقلامطن تابجاو نم ليدارملا ْ

 | ايسانماكتو دهشتلارد دغتاذا هنافكللذ نم ىنثةسماووس مالسسلا هلرت نا ىوماركذ نك اووس مالسلا
 جرخهناهدسنععقيو:دغسقلا ل بطن اهنعوبسلاوربنلا قف لاقو ىهتنا م همزابالوةالصلا نمجيرع
 | ةقاسفلا لق هماسق ىفدوشتولولا سنتلا ىف اذك اسجاورحأ هنالدصماو سف كلذرعي تةالصلانعأ
 ةدعبقلا قديش ةلارزكولو. عمالاوهوةروسل اهريخأتلو مملاه-.اه اهدعب وءانثال ل كهنالهيلعووسال ظ

 هساثلا
 ها



 لكل نكمل >
 ءامدلاكسجاووهو ناصقنلاربج عرش هنالو نيتدحم دصسلف ءالصلا قاهسن  مالسلا هءلعىنلا نع

 ريدكلا سنج نم نوكي ن اريحا ناش نالةالصلا فالخ*امدل اب ناكدسف لدم لال ن اكل هنأر مغ تا
 رياجماةلرتل ماب اسمنا لب رظن ه-.فو رحب وومسل ادوجحسةلرتأو بجاولا هلرغل مئا دعس لول هنا مهمالكر هاظوأ]
 د.قمقالطالا اذهو رهناهتداعابعفترين ا ىتشو رهاظدم»لاةرو هىوه من ىهاسلا ىلع مئاالأ |
 جرخوا ةنئافىضقب ناكدةوتررجاو الوالا مالا دعب سلا تءلامول ىتحاحماص تقولا ناكا ذا
 رمت دعس مله فاس ضرف ىلع لغنلا ىب ولو طقس مالسا ادعبءانبلا عنعامهنم دجووأ ةعجلا ف ثقولا د
 سهلا ترجا اذا هنافرمصعلاّةال صيف ناكولامع هيزرتح ةنئاف ىذقي ناك دقو هلوقو ه.نقلاو عقلا نعأ]

 دين نايونو ثدحم اذمعتو مالكلاو ةيقوقلاكءانبلا عنعامو وهسسلادوهح-نء هيلعامطقسإلا]
 8 محلا نكحبنو ةدحوملاءاساا ضن لقلاراخجش هطضددحت وهلا خفب مالسلا هيلع ىناعصملا كوم

/ 

 لقو (اماماناكن اةهج نم هلود) اضأةلمههلادوزتخ او ةلمهملا لادلا مضو تحت نم ةطوقلل

 ا ا
 0 يل مو وي كا 22242

 70 . كلم . در || دوعس هنانتا مدعى ام زلا لاعور مماضن أ عمتو ههجو ءاقلد ةدحاو ةهلسن لس لءقو حاطةغمتلا ا
 فمر تانيا نسا هردتعب الهإبق هيي أولهنا مالسلا دعب فنصملا لوقرهاظو مالكلا|ةلزنعكلذ نار نيةعاست دعب . !

 : الحيز ل لإ ناهي. فالخلا نا نمحراسشلا مالك فى أ. سام ىذةةمورهن ةسهاركلا عم هيدتعن هنادي اورلارهاظو هدبعي

 مد - 6 ناصةنوأ ةدابز.ناكءاوس هلوق) ربل فرص رو ةمومزنت ةهاركلا نوكت نازاوحلاىنالةيولوألا ف

 كلاي "دعه تجعمز فالذدسفتالف بجاوالاكرات نوكي ورسلاة:دحم»نم هعفردرعجب لسول ىت>!مموقلهدعقلانوددهشتلا مي إيبو اك ٠ عقريوهسلا دوصم نال استو(ده ذنب هاوق) انحش امسهتيي عجول دع عما عتالوأا ل

 : *ةاعيزإب انت ةيوالتلا اذكو هيداعا ضرتغي اهدحسف دعقام دعب اهرك ذتول ة-اهعفرتاهتوقل اهئاف ةيبلصلا دولا
 جرب. #ب 2 | اهنال ممأ لوالاو ةّمالا سعثوراتخاو ضرفلا عفرتالف ةبجاواهالاهعفرتال ل.قو لاكن هراتخأ | ىلع

 المير لأ || ناتدص- بحي فدصلا لوق نهديفتساو ىلي زو ةيلالرنريثاومكحاسلل ىطعيف نكوىهوة:ارقلاوا |
 2 مالسودهشنو ناتدج»ه] ب ريونتلا لوق هنمحرصأو نادجاو مالسلاو دهشتلا نا ملستو َ ١

 لاقو هلوق) ةالصل ارخآ امهعضومنال (ميصلا قءاعدلاو مالسلا هلع ىنلا ىل-ءدالصلاو هلوقأ

 دوصحلا ل_.قةدعقلاف فأي لبقو هلوق) طوحالاوهو ناذضاق لاق (نيتدعمقلا ىف ىلأب ىوأ أ ظ
 أرمف لصيف مدلل :دعقلا ىهىلوالا تناكف امهدنع اهم هجرختو أمس هءلع نم مالسن | ىلعءانب ( : ء

 ىلنز مهلاوهد.فملا لاق باد الاوت ارحت لاو ننسلاو ناكرالاد_ هانم هجورن نوكملوءديوأ]|

 افوقو ءاحورخ هجرخ مهضعب لاةفامهدنعابنم هرذموبسسلا هيلع نم مالس موق نهدارملا ف فتش
 اذاامزعب لصغي نا ىضتةباذهو هجرخأ هنانممتدعب ناو هجر هنانيمتوهسلا دود« ىلاداع نآأَأب ِ

 امهم ىألءاعدلاوةالصلارنؤب وهسلادوعم ىلادوعلا ىلع مزعن ا ىا رهئالفالوأرخؤيفذوعلا ىلع مزع

 اهدوعى فقو:لااسمناهجرذهناىف ف ونال ليقورخؤب الدوعل ا ىلع مزعب )ناو وول ادوصمدوعق ىف
 هلوق) ةعردللدوعت فواهدوءقريعذلاو مصأ ل والاوالفالاودوعت امهدنعوهسلاىلاداعن ايان
 دنع« حجرذالوهسلا هيلع نم مالس نأ ىل_عءانب قاسلال .قلاةسق: نم ( حلاة دعقلا د دنعو ,

 ةلثسلل هذه تناكوافررقةمروك ل ا لصالاناءلكال |ه.فرطتو مّدقَت دقو ه-جرذامهدنعو دمت]
 امههذم ميصت نمديفملان ءىلي زلا هل قناع ىوجاديسلا هيفرطتو امههذم معلا ناكل هيلع ةيثبم

 دنءراتلا هنا ةصالخما فو ةينقلاو ترهذملاو ىناكلا ىفاذكو جصلاوهةيادهلا ف (درعلادعبهلوق) '

 نيديعلاةالصوهسلاو بوجوللوهو قدساكهنرمالل (ميعحلا قبجاو.دوعس م هلوق) نيقدقحلا ||
 ةنتفلا عفدل نيءلوالا ف همدعن ورخأتلاراتخار جلا نعردلا ىف نكلريونتءاوس عوطتلاو ةبوتكللو ةعجاو |



 (نيعملا ف نم لوالاءزجلا) 0

 .فقوتب ناعنتعالو عناملا قمالف تلاز دةواهتلقزاو/ نم عناملا نالاذهواض. |امهدنعتزاح ةمترم

 بجو ناورتولا نا ق.س(ارتو ورتملا ناكولر هلوق) ىلا زالغنراصناصقنلا ىلعلو ىلا عو صن ناو

 لءدال هناالا _وحولا ف فالت> الا ىلعءانب امه افالم مامال ادنع ضئارغلا نمهريغند و هشبسترتلا

 اتةاوفلاترثك (ةمه) رتولاريغباتس غامت ناالا تثاوفلا ركل رتلاطقس الف بيثرتلا طاقسا فدل
 ا ناقاذكموبرصعوأ اذك موب رهظاضيا ىونبوامهوورصعلاورهظلا نيرعت ىلا جات ءاضقلابلغتشاف

 || رهظرت ؟ىوولاذك الوأر يصب هملباغ لصول اوال ىون ذاق ,رنآوأ هلعرهظ لأ ىونرمالا لمهست دارأ
 : هياعموصلوأ ىوني نيناضهر نمءاضقلا نم ههلعام ناكوأذ موصل اذكارخ اريصب |اسق اسد ىلصو هم ع

 3 جات<ل نيناضمر نم نكمل ناو ىنائلاوأ لالا ناضمر نم هيلع مو صرخ وأ ىفاثل اوأ لو الا ناضهر نم

 | لاف بسلا نال زاجن بحي لوامويىطقفدحاو ناضمر نهنءهونءاضق هءلعن اكول ٌيحنيرعتلاىلا 5 1

 1 رردنيدعتلا نمّدب الق بجاولا فلتنت بدلا فالتخ ابو تقولاوهو فات ةالصل !قورهشااوهودحاو 6 لور
 هاضق ىرنوا ناكل ارخآى بش لئ اسم ىفزنكلا نام هفالتو مصالاوهر ردلا ىف هركذ ىذلا ليصفتلا اذهو و
 اشم ضعب لوف اذ هبا« زلا لاق فوةال_ملاءاضقك نيناضمر نعولو مص مويلا نيعبلو ناضمر الا 5 ودير 010

 انو ةيس ناضفو نع متاص هنا نيه ملامنيناضمر فز و< الو د_>او ناضمر فز و< هنا عصالاو ى(ت 2:
 ١ لا وصلا اذكوهرخ اواهيلعرهظل وأ ىون تئاوفلاترثك لاق ثم-ردلا نام عجرتل|ىفهفلاذو ةيلالبنرش .طردإإ م نم /ر

 الذم ه_.اءاصوص:مننكح |! ىنددعلا نوكل تارافكلاىف هفالخ داو ةعفدب ولو زاوجلا كَ ديفيزاح لكلاه اهعأولو هلوق رهاظو هحرششوريونت موصلا فالذع مص»ال هذرع ىف هنالص نعى دانوأو 1 تور أو َ ارا ليتل اطعأرلو زم عاص فص نمل قاريشفل ىذأرلوةيانا لهنا ارض وداعا نم عا !ممالز كله رمأب هستئرو ىضقولو مب ىح مثو مثثراوالريدقفلا هعفري ثريقفلهسعفدي والثم اص فصنأا موب جلاصإب هجن 0 1 هنزراو ضرقتسالام رتب لولو هلام ثاث نم موصلاورتولا اذ كحوربن م عاص ف صن الد صل ا 1 هيف ةرافكلاءىصوأو تئاوف هدلعوتام (لمكت) ىبتنااملعردقو حصاذاةداعالا همزايالوزاجةفصلا| | يهب ت يصاب. بعلو 3 هذهبتثاوفلا ىدأفءانمالاب ىصنودوهعلاو عوكرلا ىلءردقرالو مهلا ىلصت ناكوءو ذولا ريض اضرع 5 7 0 : 00 -_- | | ضر مةمصلا ةلاحفةريثك تاولص هتتافل جر ةدالخلا نعرددلا فو ىهتناصالاوه نيناضمر ولد | انهو. اك
 هبق نعام

ْ 

 أ راشأو ردحوجرملافرطلا مهولاو حارا فرطلا ّنظلاوءاهقفل اد_:عدخاو نايسنلاو كْشلاو وهمسلا
 | |اووسلاو هلوق نمرهخلا فاه ةغلنايسنلاو وومسلا نيب قرغلا تورث نههاسنمدقامىلاءاهقفل ادنع هلو
 | بسلا مدعل د معلابدودف*ال هنامهم اكره او معالاب ريسفت هد> احتقوئذلا 1 ذد مدع ةغل ناسنلاو
 هلذش ىت> ادعركفتف هتالصلاعفا ض»: فك شوا ىلوالاةدعقلا؛لرتاذا اعف دمعلا فب هنا نم ل قامو
 ىو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىبصو ةالصل ارخىلا ىلوالا ةعكرلا قدس ىدح ارخأو انكر نع كلذ

 ةينقلاةمغبلاب زعم رهاولا نعنمهاش مشل اهل نام ىلع ةحتافلا كرتدمعتواربنلا ىناك ىلوالا ةدعقلا ا

 ىلع للكدلا ل ديلاذا ىنع (حاانسهبلا فاضملانوكي نالصالاو هلوق) ةيلالزرمثلا فاك فرعضف |
 ىنصتسملا نع ىوج بسملا ىلاألو بدل (ىلا فض, ملوك ذاعف هناف مالسالا ةحورطفلا ًةقدصك هفالخ
 ءايلا نوكتفهبلا فاضملا»فاضملا صاصتتخالىأ (صاصتخالا ةفاضالانال هلوق) طرششلا ىلا لب
 نايوث هباو راهي رمزلال ,(بحلود) رودقملا ىلعةل ادنوكتف سكءلابو اه ءاعروصةملا ىلع هلل اد

 نع



1 2 5 | 

 1 06 نكبرمالم ىللع)

 رو ىلب زةسداسلاب اوتدربت «ملانادجنغام عقدتاهبواست :نتناوغلانوذتن اوهوراؤتلادح ىف |

 0 و(ةلقلاىملا اهدوعب دعب ؛طدهوق) ر ةز رع رص صن مدع ناكمربع (5 راكلادح ناكملوق) | 0
 طقسول :ءاردلا ةنكجل قيذلاو نايسنا|ن نا | تاطقملا قاب وس ضيطرلا

 ىتحلا نع رسل فو هحرشوريونتءاشألا ىف ووضيرام تادونص ١ تقولا عست اوأركذت م قيضلاو أن
 قعدسفتال ولا لالخ ىف جرترأ وح خدالا ىلعدوعب التعولا حجر مث تقولا مضلل تترتلا 3

 ىيضلادعب ٠ عست|تقولا نوكن هدارملا ناىلاةءلالمنرشلا فراشاو ملا ضاقال حصالا ىلع دؤموهو مصالا ||

 نم قدام نا نظ ناب هعز بسح ناك امنا تقولا قرضل بدترتلا طوقسن اىلاراشا:تّولا ةعسرهظ ىأأ[

 تمت قولا نا نمدت مث هنظ بسحب بدترتلا طوقا ةيتةولاق عرشف اعم ةم ءولاو هنئاغلا عمس الاتقو !

 دةعوهلو3) فالح همف كدصحلو بيترتل |«مزل , هنأ هلال مثلا مزاذخلوت ءولا جورخ ل٠ .ةأهنم هغارفلا

 اموةسلا هل ءنالرهظالاو هوبا دهلا حاصل اقو رف عج ىلا 0 اوهو (دوعب ءادعلا رش ١

 مالسالار فو ةمالا سعشرابتءاوهو ىوتفلا هيلعو صقحوبا لاق( مص ألوالاوهلوق) تلاز :دقوةرثكلا|

 اس دعت لال ءاقد اعف لاس ىتحراحءام همملع لد ا طقا -لاناللنزأ

 دهم نعةياورو نسا بهذم ىجاب زلاءلعج (بعهسملا تقرالا# دنعو هلوق) ىاكلا نع ةيلال رت
 تد رغوءارج سع* لاورهظالركا اذوهورصعلا ىف عربشواو (حلارهظال سانوهورمععلا ىف 'عرمُ دولىتح هلوقإ |
 ؤهو بحسم تقو بورغلادعبامّنال ارهظلارأ دس ماه ءطقب مععلا ل اقف «ف ىسدع نءطواهم ايوه 3

 ىلوأ ناكف تا ءولا ىنامضعب ناك ارق ىضمولوءاضق اهلكن و كت اهعطقوا هنا ن اسعسالاهحو نسا 2
 هتز < وانا دس اريصعل م هنانرعطلالضا ل هناركذ مث سهثلا تدرغمترمعلان رم ةعكر لصوإ انه !ءوأ '

 هلوق) هلال نست هفرععلا سعت : عقب لاح ناكولاذكو (هوركلات هولا ىرصعلا عقب هلود) قارا

 اهئاامو تلطب ةيضرفلا تلطب اذاو ضرغلل تد ةع هع ا أ (لطسدمدنعوأ|
 ةيادهلا ن عرج لصالا نالطد فصولا نالطن ةرورتض ن من 3 9 .ضرفلا ف صوةالصلال ف ذل

 عقوامو بأن ع دج انالخ اههدنع هارا عط ضقةةثن ةالصلا نم جرد نأ لبق هةهقاذااوف رهظتة ره ا

 لصا ىف فاصل اهقاسىذلا د اذه ىكاك_!١لاق ةيقمسف كلذ سكبس .> ىدذفا حوت هشام أ ٍ

 ىضملابمامالا فاح ةنئافرك ل :ىذلا ىلسملا مالسلا هيلع ىنلا ارمأ ثيح د ىلع ةح ملصن بيقرتلا موز
 نبالوق ن نم ق.سام ثن دح اردارأو نيم ىح مش هفلاخاملالاو ثردحلا| ذه هغلبام هلعلدأشر 2 حرش فو ِ

 م الل او هبالص نمغرفاذات مامالا عم ل_صياذ مامالا عموهوالا | هرك 0

 ذام امالا عم لصيلف مالسلا هيلعملوق قده اشلاو هعفر تدب قس امكهنال مامالا عماهالص ىلا هنالص دع

 هلو هنأ دحلاىفاذك(ت اولص تس هدعب : ىلصول ىتح هلوق )الفن هلاهمالقت !لءلدكلذب . مالسلا همل در

 ىلاسق, ناردبلا ىفاكباوصلاو بتكللارثك اولي :لاو كاك! |ىفاذكون اسلا ةياغو ةيانعلاو هابل
 قاما 00 ءهسداسلا تو لوعت دو ةتئافل اءاضقرمغن نم ةسماخلاتقو جرو تاولص سخن ىلصوا ى>

 ناو(رهظلادعلو هلود) سعلاولطدس. ضصتتيقتامتاواس قايصذأ نرش ٠٠١

 تا هالصلاقأ مقوأ| علم 5 ءالصا!داسفل ازد ام_سهعم تئاوفلا ريصتنا ليقهداعأأ]|

 نءر<ةسداسلال بق 6-5 رتالا ىهةدسفملاوةكورتملاءاضق لبق ةسداسلا ىهة جسم اواسدسفتا
 وتس هاء ةراكحلاإل( اناناد افدشاهدتعوا زل اطوسدلا|

 كال ذدعبام ق>- ىف ةلالدنذالا تدم تاي 0 هددعى ًارولاكاهسسفن ق-ىنالاهدسر ميجا

 لاقوا مف الاهدعب اعف حلا تب ”تارعثال# لك الاكل كرس ةءالعمراص اذا باكلازاومةسيفالال 1

 هع رلا تلطد ةمسن :رغلا فصو لطءاذات صرغإل دةءتامالهدنع ة ةعرم أ! قمتال ن نكد ذكوهد# |

 ريغاهداعاول اذطو ما اولا ىهوةرثكلاب طعس ,بتترنلاناةفيضقالوأأ

 د

0 0 
4 

 ٍْ ةلعلا دوجوب كلا تدق بيترتلا طوق



0 
 ا 7 (نيعملا ف نم لوالاءننا) مال

 ش رتولاىضيهلوق لدنأو او رردامهد نع ةنسةنال ضرفالاعمت تاضأ : ارولاىذقب امه دعو بدترتلاطقذ
 : لال ت قولا فركذنلاهدسقتو ىدننفا ىفاو تقول جيوزتت مدس عى :مااكللا نال ارهاظأ ناكل دعس

 |ةريضاحماو ءاث 00 يلعورتولاديه..ال تةولادعن رك ذنولذامعأ محن افالاو ةنسلاب ن انالا

 دال 1 هنالرتولا جرد ئمل ةرلعلا ضورغلان مىأ 4 مساس ترو 2 هلوق) 4 7

 تئاوفلا نوكتن انس د اوفلاةرو ربص»د .| راك ملا ا: ءانتد يش ه.دترت ت>+وناو اطقس .

 ظ طقسالم انأد لاسم ١ ترهط مث تضاحم تس نه ل- أَ 38 1| قدح ور وتدم |ب>وب هجو ىلع
 ةقرفتموو !سناوغل اتغلد ولاللماش فاصملامالكو ةمنقلان ءىوج طقس : ده نعو بترغلا

 ١ رةلاواهتاقوأ ؛اهدع .امكد نا تئاوفلا نيب ةيلختملاتاقوالا غلبت نا ابتعامصالاو

 اىردنالو موننم نرغملاو مون نغرصعلاو مون هرهظلاال-ْم تاواص ثال_: كرتاذاامذ رسهظت
 / رهظلاتاواص عم ىلص» ءفاتس علمتن ناريدعباهسفن تئاوفلا نال بدترتلا طقس :اللوالا ىلمف كولاهتأ

0 

 ١ نبب ةلإذغلا تاقوالا نال طقس قا ا( سعو رولا مثرصعلا رولا مبردغلانواغلا ءرمعلا

 |ةساهترو ريصب بدترتلا طوقس غرو ىل» زاب رغمو اره ارضع أ طقفايث الث قصف تك تناوقلا

 ىف طرتشم الن نكلو هةقو نع تةولا ضرف هتافل تناوفلاةرثكعمبدترتلا ىعار ولذا تولا قدضا عج

 ارد قول ىت> تدترتلا طقس ةزرثكسلادح قتل داس !هنافتّةولا صرف توف ةقمةح تئاوفلاةرثكقح
 | بهترنلا طقس امم هنا عمن ظل ف نصل اركي مو ةياهت بدترتلا ةاعارم هعزار ال تقولا ىف لكل ءادا ىلع
 .|تفاتخاو ريتعمريغو ريش من ناعسةوه دوم هوةءاكعدار ١ طقس« سدلو نامسذل اراقفم هنوكلاض أه

 أ بترتلاةاعارن نامدنءرهظ دة اد رت لج رلاناكا ذااريّيعم نوكماغارارسالافشك نفد. ةمهتارامع ع

 | ىعرشلع ادب سدلهنظدر هج درت ريغوهواركاذ ناكن ااماذ ناس ذلاكىعرش لملدو غذ ضرغب سدل

 | ناريدقلا عفو ةءابنلا بح اصك يادهلااوحراشرك ذو ريغالد تحل نظري هللا لع ىهتنارتسالف

 ال سترتلا مدعك اف.عضناكناوهدع ىتلاالصلا عستتساةراهطلامدعكأ وق ناكنا 0

 ١ هءلعبجواملارك اذرصعلا لص مت ةراهطرنغ رهظلا لصولامهدحا نعرف كاذ ىلعاوعرفو 0-6

 1 تدترتلا وجو مدع نان ناورصعل ا «لىوةرهظااداسف نالرصعلا:داعا
 : | نادم رغم ا اهلارك اذ برغملا ىل- ص ندرس وع لادعب لو رصعلاوذهدعب رهظل اوله ىدول امهمنان

 ١> الضر اسوم تس القدمدع  ةعالا ضء»لوقل ف.ىدرصعلاداسف ند هرم رخلا بو>و مدع ن 1

 5 تركنا ازاطتهناف هتز< هنا ىريوهو ةتئافالزك اذو هو ىلصاذا لاسقفال صأ ه]ناعدسال ارك ذو ترغملا

 ١ ناقلاو ىبتناةداعالا هماعن 5 .ملالاو املزك اذوهو ىل صوت لا داعا عاج الابابتداعا بج وةتكافلا

 | داهتج |همزاب الذاالوا عاجالاباهتداعا بجو ةةدافلاتناكءا اوسريتعمهتلظ ناوالصأ هل .ذ مالك الدرن ل

 رخل ةداعا همزلتف هماما بهذا فلافل بأ ةريعالذ ةفض ىنالادلةمناكن او هريغالو ةفشخ ىأ

 يب هيتفمىوتف ء.هذد اساعز اك ناواض.أرمدعل اًةداغا همزلن الف فا كالادلقم ناكناواضنأ

 1 فداصواد-ا تفس ناوامهد. ءنل ىفاثءاتفاناو برغم اورصعلاداعا ىفحداتفا نافيا انكر

 ' جار ف :هلووو (ةسداسلاتفو جور هلوق) ز ر<هملعةداعاالو ءأجادب "ع تهذم ىلعة هلا

 ١ مهنا عمابدترتلا اغةسابتتو ج رخل ضل الع ندا !|تتاكولذادرطضمربغةعباسأ |تقو لودخدي

 ١ جارعملا ف هيت هل ارح زنكي ل ناكىذامل لو (ضعبلاد_:عز(هلوق) ةعباسلاتتولخدب

 ١ لاغتشالا نم ىلوابسدل ةةئاغلاءذهبلا ءةمدانال (ىوتفل اه ءاعو هلوق) ىوتف /|هيلعو طغاة و

 أزل ىلاالنواهتلاوملا ىد» :هولاقامو ابتقو نع ةضرفلا تب وفت لكلاب لاغتشالا فو تئاوغلا كلن
 | اح لهو ئرخأ توي زاومما مدع) ىذ الر كرا د ل لع كك دالصلاث وفندأ اعا٠ 0

 1 | قوخدلانترثكملا نال لالا ميمعلا تك ا : أ نعترلالب زرت ثكلادح لطي
 ظ 0



 مال (نكحسمال:ءىلع)

 ث.دحاذكواضأ ١ |مهضعإ هعفر دقو رياك هل“ :مقرثالاو مامالا عماهالصوتا هتالصدعبل م ل

 قصسفسدترتلا نا لعل دي اه دعب نرغملا ف دم سمّتلاتد رقاد ميرععلا لص السلاله 7

 0 هعفردقو هإوقو ىليز بحس هرم الاهربخأ: هك ىلا برغملاوخأ املا هنأت د

 هسفنب لصأ ضرف : لك نال (ةنس بترتلا ىفاش !!لاقو هلوق) ةراغنمعم نب ىحهقثو ند دا 'ء

 هريغلاطرم: نو كحي ناىفانيالهسف'بالصأ هنوكورباح ثردحور م ناارثأ انلو ه هرغلايرشنوكل 9
 سدلو هسفنب لضأ لاك

 ىجانزانهاذكذ ة هقرعب عسجلافرممعلا ةوعل طربشر : 7

 صوصخم وا سل هنالتئاوفلا نيباعف هطوقس مدع َنِم ميل قاعها ةراشاهيف (ةق

 تروفت :ةماكشا نمو دأ هبال (تتولا قيضد هلوق) هقمضا طقس اهتبامف تترتلا نال

 ىجأ هزاهريغف ىنعملاهعدقت نع ءىبنلانالز احلا اهذدنىف ةتئافلا مذقولو ةتثاغلا كر ادد سل

 مهحرصتل لحناال ةصلا جان )| مالك ىنزاوج ايدارملاو ةدعورمشملامدعب الوهو ةيدقولا توت مور

 ئثلابرالانالعراشا اىمن ل ةذ انه ىبملاندار ا١!قفلتءاوةلا2 هذه ىف افلا مدت

 تقولاوا تقولا ل_دأر تعم الهو عمالاوهو : 4: :داقلا مدقيال هنا ىلع عاجالا ب ملبتو مدلل

 تقولارابتعا نك-] فاتخا نا اوعجرت لاو با .لاوخ ”[حراشلا ف قأت كيشألا#: رغو نالوق ب

 ركحذت عم ةتقولا ىف رشول ىتح عورشلاد::عرم ةعب تقول قدض مث عملا نمداةةسن اكجج را

 ايسانعرشولو اسف رمش واهعطقي ناالا هتالصزو قال تةولا قاض سيار لانو
 ةلاحلا هذ هىفابعف عرمشول هنال عطقل اهمزل» دالو هتالَص تا تقولا قيضدنعاهركذ تام ذماهلاحت
 رمالا سفن ىف امهعسن القا .ل1[توكي نأ ىدضلا ىدصو ا دجال م لهسأ هنال ىلوأ* اقل
 راظتسفرسفلا للم ةعست ةولاىف ناكهنانيمتئر دفا !ىلص: قاضدقرعفلاتقونان طواف هنلظل

 ردغلا داعأ ناف طةفر كغ ادعي  ةعسهف ن1 ناوركنل اديه مءابنملا لع ل

 لعف.اذكهو ردقلاداعأ الاوامهال_صاموعس تقولا ناك ناقر طا ةعست قولا فناكه نااض

 بترتلا طقس 5 ترثكو ورح تعول كلن او واطعلا ءام هضرفر ليتل
 مامال دنع ىل قو ضعمل اكلذ ضل امد .ةةولأز و2 الامضعب ىلإ ةيشفولا عمتاكورتملا لك عسالت

 ىدهازلا نعرهنلا فو ىيلي زوالا ضعمل ا ىلا ف رمل نمىوأ ضمنا اذهىلاقرمصلا

 عا تلف فيققلا مالا ادأ نك ؟ملاذاو زاو لا مدع عيج رت فلا نع هلبق لقن نكل مصالا «
 منام هب هيدار ا ءةيلالمثرعأ ةالصلا هبز وئام لق | ىبعرسدتقن و بتري لاعقالا

 ندانلاب قط تيضرتلاةضزف لوح نذل[ رك ىلع ان حالصالا خاض !نءرهترقساا له
 7 اىلصو هلص ,لور عقلا تقوغاب ىدقةينقل !اىفهلقنام هيلع عرفتي و ىراخج ثا نمةعاج هراتأو

 ميدقت ن اهنمنرقأو تادابعلا عم. .ج ةدهل طرشوهاذ_ه 0

 هكا لاني بترتلا طقساو هلوق (

 ةردقال هنالنامسنلاب بنترتلا طقسا او هلهىنعي ىبتناردقلا اذهب بترتلا بصالوزاج هكا عم

 رصعلا الص ىف يح نيب لص» !ا موب يرخ سو هيل د امر نود نئافلا"اضق ىلعدأ

 !ىلدفالاولا ةفرمدعلا تءلص نو » أر ل -ههيادمالل اق مث هيادتاب برذملا ىلصو !ٍ
 رمل اددعب لو رتصعل

 هدم سم قف دج ةياور نمدرو تلق ناف برغم اداعال كلام بهذ _هوهاك ناسنلايطقس لونا

 ىدنفاحون ةيشاح فاك ب جأت لق برغم اداعأم السلا هماعهنا عاس نب بدم نع هبعم ىف ىناريطلاو ش

 ةتئافلاىدول ى-هلوق) اهداعأالالاو:الصلا فو هورصعلا ىأ اهركذ هنا نمعتب هنان نيهان ع
 ةنال مذاةتسلاو ءاشعلادبعب تقولا فركذتو هيرتولاو ةن.لاو ءوضوالب ءاشعلا لصوأ (حل

 تدئرتأ | الو وادا مصق هدنءدلقتسمةالصفرتو امأ ضرغ ةلاع.متامنالءوضولابتب . داما عم ضرفلا لبق

 هتمذىف ءاشعلا نا امسان ناكف وضولار"أشعلا ىلص هنا ءزب رتولا ىدأ هنكل نزح

 ل 0:
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 ا ة:س صوص ديرب ةنسلا ىف ةنسو هلوقور< هنسلا ةندو بجاولاىف بحاوو ضرفلا ىف ضرذوه هدو كالي

 2 كرات ذكوأ_ملص_ىتح سدحتو مدلا هنم ليس ىّتح ادي دش ابرض رض السك ادع ةالصلا رتواف تح 3/1 عقلي 2 0 ْ 2 1 كل ل ا (ةالصلا كرت الهنا هلوق) ضرغلا عم تةاغناوأه اذعامءاضو مدع يمت نال ضرفلاعمتنافاذارحفلا 7 ا ب -

 اذاةدلباةلاك (هنمدنال رمان هلوذ) هريغو ناهربلا نع ةلالبن :رمشفساوأدحاذا /١لتقءالو ناضمر | كرب 1 0 ا و
 أ| هسءلعهللا لصهللالوسرن اى تالا قيرطلا حاطقو أ صوصالا نم فام اذار |لاو دلو توم تفاخ يع 0
 هنهديالر ماب هلاغ شالح راشلا لوق ىو ةيانعل |قاكمرفح مون ىأ قدنخما مواهتق و نءةالصلارخأ رسوأأ نب امهر. ُّى 0 5

 عرف بيترنلا موزل مث (ملا تئاوفلا نيدو هلوق) رح ىخارتلا ىلع هناف موصل اضف فالخ اواو لايعلا : ا ١ 0 هلايزإ 0 0 . 322 3 8 6 3 عا مة 55 ل ا ىلع ىسلارذعلان مو مداناوهوروفلا ىلعهنا ىلع ءانير ذ_علال زوحالءاضقلا ريسخأت نأ ىلاةراشا 0 0 61 0 ِ 2 9 0 3 ا ّ 8 5 ب
 ا رعبلاالا تاولصا ارئاسىفاهلطسالّدحاو ةءكر ىفةءارقلا كرت نأ ه-هجو ورتولاور قل |ىذق هلملو مون فهل ا 00 0 1 ا أ ةالص نم ةدحاو عكر ف :* ارقلاذل ارتدناك ذتوا ىواح ىو كلاب بح اولاة دوعنع جرذالفنمقسسإ] خلي "يعمر يا 1 | ةسيجاو تناكمو دال نال سج ءاضق هءلع بجواسماو ىهةالص يأ ىرديالو ىأ موب نمءالص كرب[ تاور ع 5 0 0 2151 1 0 لوقو سنتا ىضق موب نمةالص كرثهنالعول يالوأ ىهةالص يأ لعين انيب قرفالءاضقلا موزلا| ل4( يلا 3 5 2 7-2 4 ع 2 ا 2 2-3 5 وءعورإ/ . :

 | رمدع كرترك ذتواوةالحص لك ىنةءارقلا موزللا بخ ىذةيفوهأ أرفا اربغهدسقت تش ورتواوأأا 0 1 0
 ا موب لك ةالمص نمةالدع كرت هناكراصفاطامت>!تاول صرع ىلء ةقرغم لع ت ادد سرس دعل انا ديد وب 100-/ | مويىفةدصم لك كرت راو كا ذ كح عوكرلا نوكي نا ىنبذو مانأ ةرمثع ىضق هنالص نم تأ د 0 0 ها 1 2 لان تك 1 ا ها 0 .٠ ودحإ

 ١ ١ أ هنأب نذل :ءدريخ أوو مانأ ةرمشعلاءاضق همزامذ لماك موه ةالص ىذا ندمعت ىر نال هل كرتاذاو

 ريض هري_غ:داعاقرهاظوهو مامالاب طم اف هددقو ىواحد> اوهرمخأ ناالءاضقل اتجو هيداص مل

 اكل املاق هنو( قدم هلوق) رونو ريم دعبالةداعالا تدحو تقولا ؤنافال مأ ىلصأ كدواودخاولا
 ١ || ىطقلا ىلا هنم قلطملا فارصنال ةعب رششلاردص لاق أك ضر ل ة.ملو جاي ز نيعناستلا نم هع اجودجأو
 | هنال جارعملا ىناك بتجاوالو ظقس هباذ_ هو نايسنلاب طقس ال ةقيقح ط هرشلا نال ط.حلا ناك طرمش الو

 | هزال قدهسملا ظفان فدصملا قأ زباثملا تارادع تفلتنا الو توف: هباذ هو هتوقب ز اولا تون الاع
 أ ءهولالازإ اد ارع سلام امهوم ضورفملا,هلحرإشلاريسفت ناك املوراهنملك يلدع ىئتي نانا
 هنأ ىلءةرهاظ لال د ورفملا قس َح ناتيسلا ريسفت 6 (ضو رقم عأ هلود) اداةةءاالالع هلوش

 ضورفم ىأ هلوقب هرمسذ م ءاسحل اركب هنارك ذ ثدح ع و4 ادسلا نمبعلاو لوعقم ساءاسحلا فب
 مشللايزعم ىهاذملا ضب هتد جوام هملع ل داطقس ىوجادمسلاةرامع ىف ن ارهظ مث لق ىمسهنارهاسظلاو
 اقسم بددترنلان اك اعاو ها ضورفم ىأاهدف وفبحا وىأءاح ارمنكم قسم هصاو ندل اريخ

 لصاذ هتالص نم غرفاذاق مامالا عم ل_ه.لق مامالا عمو هوالا اهرك ذب يفةال_كى سن نمر نبأ لوقل
 22 تت اة
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 نعربم ةمناثا نعتناكرمخالة ناالا ىون ناو ةفلاذلل هتنوغاتوةعاتملا نا رلةعداتملاو ةمئاثلا
 | ورام ساق ىلعو رافال نيذو بنون كرا اثاذاهثزصو نع ةيناثلا نعتناكهلوقو ةصالخلا
 هنا اوال: ةدحم هنا زوال نامجو عوكر ا الا ا لقد اذ اعف ةغينح ىنأ نع

 111 ذل دس اذح ااهنا ىا هحو اة سه ىلع هلٌْ_ملاو هلوق نم ق.ساملا هينا ا 5

 ىلوالا:دءقااودعلات ا 0 ءاشاةسخ (ةقاخ) مسق

 ةد«»دازاذا 0 الاهلعفاذاهعبر أودعس [واهسوأ روختشا : لوةالصلا قالت اداووالتلا ودم

 ريبكتىف ةسماخوأ نذؤاالمامالا نمريبكشلا عمدو ةياحتلا ل اوقأ نع حرضامديعلاتاريدككى وألا ١
 حاتتفالا ىف هيدي عفربملاذا ىد_تقملااهلعفي مامال ااهلعفب ملاذاةعستوا هاسةسماخملا ماقوأ:زانحلا ١
 مس لوأ لاقتنالا هك ةروسلا فناكناو ةحتافلا ف مادامنث وأ
 هن ريض اهف (ةم-هم) قدر ةلارعم 7 ىسنوأ- :لوأ دوشتلاأرق.ملوأ م لوأدوصسلاو عوكرا ف 1

 0 لارا زارهاظ ىفهمالساب كالت 6 ناىدأوأ جوأ ماصول ساخنا ريس الاموات

 نوم ملا هلعشب ىذلاهحولا ىلعتسيلا جن ادهم نعو همالساب كح ةكاسلاةك نئدأنا ىدوسر طلانيا نأ

 كيو تاج املا دوشا لو ىلاذاا مالطا سم نوكي ,نيمملا عمل انملادومثو ىو مارحالل اموت
 نال همالساب كح تقولا ىاهتأوان دم ةعامج ىلصنا فلا ىفك ليصفت :هالصلا ىفو بلي لو كسانلا ١

 دمع وأ هريغىفال تقولا قناذالاهاذكوأماماوأ ادرفنم ناكولام فال انني دتام_صوضخ نمةهعامت

 لاقف ةروخلا فكل ذمطنو ةوالت 0 أ

 انايسعمال ةيادلعص انعمكا + أداب ىلص تتولافرذاكو |

 قام اعمدنعد هم دقوا 5 قأهف ان ناذالا,وأ

 دز عا ماصلاو ةاكزئاالو م« درفنم ةالصل ابال لذ ||
 م حي وارتلاو نا ضمرفرتول راديو 5مل ةعاج دال ل دع . ادأ عاونأ“ ادالا(حلا: نأهن) |

 مامالا غارف 9 دعب قحاللا ل_«فوهوءاضقلاب ه.دشو همف بوغرملا صولا تاوقلاةرقتستالعا م

 عم ءادالا نال مزتملا كلذ هتافدقو مامالا عمهمزتل ادق هنالفءاضقللا همش. هناام أو تقولاءاقملف* ءادأ هناامأأ

 للخت بج اولا للم لهف ىهورحي هير ومأملا ماسق |ىنةلخ ادةداعالاو كلمنبا لاسم اماالث حمارا
 ميرا ةهار اتا عمت يداةالص لكم اوقب دارملاوهوربرمتلا ناك موشلاةسدعول ا 1

 أرعتماضأ اوهوهدوجو عرد هءمشل لال“ تانال هيا االلاقيدقو او تناك ةهداعالااهأ د 3

 لوالاىلاريش , ناعوت هررومأملا راشلا ل وةور#:نالوق ىلةّتسموأ ءادالا نم ميقةداعالا لقوا
 ناكءاوسهيد.ةملاهتقو ىف (بح اولانم-ع مل ستوهو هلوق) عاونأ لاقل لتس مفباو

 لاق. 5 قو فاكت قولا ىف ةعردتل ادوجو نال هّتقو ىف لكلا هلءف طرتش الو ءريغو أريعملا تقول كاذأأ|

 ءا نق نوكسفال مناك الاؤد تلاع ل نضنالعنا تل 2

 3 هلك ءادالاهربحو ىذلا تدان بجو اضقلاناب لوقلا عه: كلذ. دسقتلان اتاحوأأا

 تبحاولا يدع ملت ءاضقإ اوه ةةو ىف بحاولا نيعمبلستءادالا ناالا دمج اولانيعمل .تءاضقلاوءادالا

 جارااوهو ءادالا .ب>قاسو ادب دح صني بح وءاضقلاناىف فالتخالان معاوهتقو وردتي | ١

 تح .>رصتخلاةرادعف ةواكزا< بجاون سدلام لعءاضقلا مهةالطاو(حلاءاضفو هلو”) )رص هركهل سلا

 هحورذ ريصت تقوهل سلذ زا هداسفدع جاف :ءاضقلا قالطا ذكور هلا لق علا ىضقو لال | ١

 ريسعتلا الرا: لا بحاصكهمالكض قانترمالايدازنمو (بحاولا ل.'مملستوهو هلوق) رصباضقأ ظ
 رمالاب دعي هلوق همفاثيقءادالاه بجو ىذلا بدلا الزخ !سسءاضةلا ف رو>ولا ن |ىذ# 2 ةيلثلاب

 لاقرازسسالا ناك هل ضفلازارحا قد ىنال متأملاةل ازا قح ىف ء ادا ءاضقلا ةيلشم مث رغلا فهباوجورحتا
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 (نيدملا خذ نم لواامجنا) 001

 | نيتريك ىلا جاتحال عوكر اىدكر دمو رهغلا لاق (هرخآى ا اعك ار هماما كردأ اذاو هلوق) لاوحالا|
 كرد هلوقي ديس اوهرح ىلاهثانش اور 0 2 ر درج - : ىو و 0 الل آر قرد قتلا وو اىلا همن تخلو زاح حاتتفالا الع وكر لاةرماكتااكللتب ىوفولو مهضعبلافالخخ

 اه قأ فاقعال نوكفافاكر دمريصت هناذهعم عكرب لو مامقلا ف ةكردا اولاعزارتحالل ريكفاعكا آر ةفاما
 مامالا عفر ى- فقوو هلوذ) ٌرخاكر دمريص»ال عوكرلا ةموق ىفهي ىدتت اولهنا اوعجأو رد غارغلا لق

 هنكواو ىتح ىنبتن ا ناكمالاديقمرف رز الخ نان م ىنءملاةامىلأد راشاهيديبقملا ف (حناهسأ ر
 الااضن أمد نءاكر دم نوكمال ةكراشملا دوج و لق هسأر مامالا عفرف فقد لو ع وكرلل طحن انا ةكراشملا
 1 ىمامالا عدا نإ همأ د بدو (ةعكراكلت كرري هلو3) راض أ همف هفالدخ تدنا غلا ىف هنا

 دسفتال ةعباتملا كرتولو عوك را نم هسأر عفرامدعن مامالاب ىدستقاولاك هلابستحمل ناو نيد جدلا

 قو._ءهنال خارفلادعد اندزعف ةعكر اذه لحم نرهظ» فال ارئاوطر م ىه و عوكر لاو مايقلا 0
 ْ (ضرفب سدا تاعك رنا دترت نال( زاحهغارفدعب للص نا هنك-!و هلوق) رهن قحال هنالهلءق هدسنعو
 اعكرنا لبقدتقم عكر ولو هلوق) انش هل. ةااردسقتلا موهفم لعكاردتساوهف قحاللاكردملاقح ىف
 هأز|ىدتقمادع ملوداعفةروسلا مامالا ىسن واو هتزحالف اهل .فامأ هتعارق :زحتامأ رقامدعب ىأ (مامالا
 ١ مالسلا هيلع هلوقو دو لاو عوك لاب ىو ردات ف مالسلا هيلع هلوقل(ءركنكلو هلوق)ةرعسخذلا نءربن
 | ىنش اماذكو هيدتعال هماما لق هن اامنالدعيملاذا (مصاالرفز لاقو هلوق) ةيلالبنرمث مال ميركل | هاد يغب وهورحلا فلاقو ىبتاراجسأر هسأرهللا لونا مامالا لق عكرب ىذلا ىثنعامأ
 هكردأو مامالا ل.ةدحسول فالخلا اذه ىلعو تدجو دقو“ :ر ىةكراشملاوهطرشلاناانلو هيلع
 ١ هنال هثزخالا_يف مامالا هكردا مث عوك رلأن مهسأر مامال عفرب ز | لبق دعول ف :> ىلا نعودوسلا ىف

 | عوكر ان أو ىدتقملا ةصالخما ىو ىبلب زدل عمت هنال هى اذ كحف مامالا حى هناوا لق دع“
 , واود واتا هكرلا لك ىنىأر هن هلق امه نأ نااما هحواهسج ىلع هلسملاف هماما ل .ةدوهعلاو

 ٠ جشلاهيقعتو تامكرلا لك ىف هماما ىأ هكردنو هلءق امج ق أ وا هسكعو !هلقدوعدلاو عم ع وكلاب
 ىهذيالواتعش لاق اهلك ت عكر ارنآ ىف هكردي واهءالق انريد#قلا مف و ةصالخلا قىذلان ايها
 .ادووهملاو عوكر اب أ: نادارملا نالىلو ال,اهريغو ةدالخلا ؤهركذامنيعرهتلابحاصءل اةامزا كيلع
 .(ةس#اهجوالا نملوالا ىف هناا ىهبحرصت اسكر لكؤ امهرخآى هءاماهكردي وهماما لق
 ىهت|سهاخناو ىناثلا ىنهءلعةئشالو لكلا ىفةءارقالب اع رأ عدارلا ىو نية عكرثلاملا فو ةعكر ىذه |

 . |مامالا لق ىلوالا ةعكرلاقدوصسلاو ع وك انالف ل-ةام مق أ اذااهف ةعكرءؤاضقامأر هخل ىف هرك ذام
 1 ةماتةعكرإ ريصتق ىلوالا ةعكرلا ىلا دومحسلاو عوكرلا نقتنا ةمناشلا ىف كل ذك" لعف الف نيريتعمانوك ل
 1 هثلاالا ىلا ةعبا ارلا قام لقت ونتعكر ريصتق هماثلا ىلا نالقتشإ ةئلاثلا قدوععسلاو عوك رئاءالذكو ظ
 كرعءاضشت امأو هتالص مةنو:ءارق ريغن ةعكر ىلصمف دو عمو عوكرربخب ةعب ارنا تمقب تاعكر تال يصمف

 تنل مامالا لبق دع ءاذاف هعوكر رمتءاهعمىلوالا ىف عكرامل هنا ههجوذ هلق دحسو مامالا عمعكراذا|
 , ىوالا ةعكرلا ع وكر بةءهنوكل هعوكرر يتعب هلق دعس مامالا عمةيناثلا قع كراس مت هدوم
 هنوكلر تعم ةئلاثلا ف هعوكر مثالا ءاضق هلع ناكف ىلوالا ىلا ةينامل ا دوه“ لقتنات أهمق دوم

 || !ااهدوح«لقتنا كلذك ةماارا ىف لعفاذاةدوحسلا نع ةيناثلا تافنريةعمربغ ها قاومف هدوعصسو مامالا
 , ريفسو ماهالا لبق عكراذا اعف ةعب رالاءاضقامأو ةعناراءاضت هملعف ةسعارلاف ع وكر الطوةلاثلا

 : 6 ١ م ردمل لد 0 هغمزو دم انو ءالفريةعمرمغ مامالا لق ََ رلانا هي>وف هعم 1 ءامالا 1 100 1 6 0-2 1 0 ا 8 3 ا

 ىدتقملاعفرفدوحدلا مامالا لاطأولو دعها ركلا 2! ةساخلا قهملع شال د لاو خف اوهمناخلا نعانخش
 وون نا ثا ذ كحو ىلوالا نءنوكت ةمنهل نذل, لوا ىلوالا ىون ن | هعمد عش[ لهن هي |تعف هسأزأ

 ا

 .هيننكسع
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 ( نيك هال: ءىلع) ضيرإ

 رهظا الدلو هلون) ةملال نس ثد ملا ىبرغلاورهطلادعب ىلا ىَدْوب هنا نم مهضعب نع لإ 1

 أرقيال اذملو كح مامالا فاحت هنال قحالل !فالخ ةعكر مامالا فل 0 07 (ما عام

 نمورد ىلو ال اًةريبكت|!تاوفا كردملا نود هءاون نك (اهلضف كرد ل :هلوق) ىلي زو ق.سامف

 فو ل الص نافرطن همفودحم لوق ىلع ةعاس كاهل“ فاكر دم نوكمال قوسملان الاقنم نرخ "1

 نعاب رز يرت>ا ادمق ةعكرلاتسدلو ىبلب زةعاسما ةا- ضف نيةفثاطلا ن نمدحاو لك لانيلالا ْ

 0 كذاب ىافم الابد اص 2700 "1
 اردابة عاما ةلردأ اذاهنالةمعابر نكت لناواسقلطم (ملا ةالصلانهةعكركردا سل ,
 عكار ما ءاالمن شاول اًوالصلا اراشا توكل والاب اهربغوف ةمعابرلاىفةع .: -

 لازرا_ةحخاو كلذك هنا باوحلارهاظف اثال ةولونيتعكر كردأولاذكو مكس

 ىلحولا فه ءاعاوقفتاامى هخرمسلاّلو 5 فءعض امر هأ افولوالا رهاتاو نا فلات لكلا

 ل اه طرغشا الىمخ دب !|نا لقت لوفاو ىهتنا ءاكملك ُ الا ثنحصال هناف فغرااةلا 5

 مامالاكردأا ذا ثم ةعاجا لز ديال فاحولا دلو (هرنآثلارداو لا كارذا نال هلوق)» ا البف
 ا 0 برخت نا ل.ةرمعلان مكعك ركرذأ نممالسلا هلع لاقو دبشتلا ولو ةالصلارغا

 هلوقدعب حراشل ممن ناموا عقمو ناك ارذاسمال ما ةعامج ىلصع راسو ليا 0
 هلوقاذكو رع )ايطشسلعات ررضالو ا عام ضرفلا لصءاو لاو حالا لكى ىا هلوق ةدازن
 ءادانال (عوطتنالز ل ,1ناو هلوقلاض, القلاب ءاع د ٍمضةياهنل انا

 ناامهلودإ هنسوابحتسهوهام ليصحتل هيشقولا تيوفت يكمل نكس بجاو هتقوف ضر 2

 توذ فاخن موفنصملالوة دنع قيساهفوانه مامالا عمهلوغيراشأ مسا

 فود دنع مجلا ءاذاو تدولا جب ورخف وخال ةءاجا وذ فوخ دارملا نامل مثاهتنسىدأ ن

 ءاعاحراش أملاك ف كلذك ناك اذاو قسساكى وألا تدولا جف ”قوتدن ناقة

 مفاد: 0 قةكلرتلا د !دنالا كرت .اهقفعاماهيوفترهدلاةئسلر هفلارغةنس قأرأ لاكن

 كوتا ندا كامو الا نسب هنأ جدأ نمناذذاق نءرسلاىفامو ىلوالاب اه
 هلوذن مداف:ىسملارع كالوراشالا مسا (مرخآ ىلارصعلا ننس ف اذه لبق هلود) ىمتاراكشبل ١

 م سد أف ة(رهظلاوردفل !قودتلو رار تون ماناواةلطمءاشعل اورصعلا ننس رم

 ادرغنم ىلص ناو ةعامج ىلصنا اذه لو ءةوأدرغن م ىلسناوا ةلطمريمتريسغن م تقولو

 أ اهنال طوجأ لوالاو لن زلال اق ةعام ءادالازءغ ىف مالسلا هيلع نعةظاولا لقت مدعلاضيأ

 حو |رفنملاو نطرفلا ىف ا ناصقن ريح دعب ىلصالا نعناطءثلاعمط عطقل ضرفلال بق و

 هر  ذاموأاذهو ى يمد :!توغلا فاح اذاالا اهقالطا لع ردتف ق رق ةملايفةدراولاصوشتلا

 اهتءعرس شف مال_ىلا هملع هق- ىف امأ ًرانقح ىفهريتآ ىلا ناطيشلا عمط عطقلا هلق 5 لفاوتلا ةيعرشدا
 ند ميشلان ءام نعش هنالص ف ناط شال عمطالو لا الذات ارد دان نا مدعب و ل 3

 21000 الك عواطتبو هلو ن هدافةسملاريمختلا فنصملادا أ ىأ ( لكلا هيفارال

 هلج تش نكلوءاشعلاورصعلانتسىفاذذه لبق ق. ة.ساهف هلوق نم هرك ذام لد لا
 هلدد) تمولا عست |ثدح ةعام ىلصاذا بتاو راى ريمختلا مدع ىلعمهف امال ادرفنم ىلصاذإ

 مذهىلا المأ يرش جرا | ناكءاوس يأ لاوجالارئاسف ىأ رمل اةنس ىأ (اةرتبالت اكو
 نا طو> الاى أبتاوزلا نتسلاىلا ارئاعأ كرت النا لوالاوهلو5 ىف قرب مغلانوكب نا لق وانعشرأ| 1

 7ك امض ءادال |نيوكي اند ىأق زفتملاهفةدراولانسوصنلا نان ءىبلب لا رعى دساابتاورلا كرأ
 ارئاس ف هلوق نمدارملا ىندالاناب نوكيالواةسعامح ضرفلا ىصءاوس-راشلا لوقف اذه لعولا ١

 7 زال لن اله « هدد ىو هه“ مع

 رس

 هأوذ
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 أ عبر فتو ةعكحر ار ايد,ةتيالو هذهشود نيب اسعف قاغتالايد مشتلا فولو هكودي ناك اذا ةنسلاب
 اوهوةعامالضف كاردا ىلءانهرااملانالر هاظريغ ةعجا دوشت كردمىفم جذالخ ىلع انه فالخلا

 0 را انو وتس هنئاج لا |١ قاغتالا لع صن قاغت الايدجمتتلاكارداب لصاح

 املوة كانه هلوق لد رهظلا الع نب ىت-ةعجلا كردي لةعجلا نم ةيناثلاةعكرلا لقا كردمف هلوغل
 1 00 اماما كاك ةمم1ق له ل ناواهباوث زر هنا نم
 | ريبعت ىف م هيادهلا ف كد هيلع صناولضف كرداناو ثذحال هةءعكصر كرداوةعاج رهطلاىبصنال

 مطقيالفهدعرامعورشلا لبق ىأملا فان نمو هلو نمدارملان اىلا ءاع ءاعطقلان تود كرتلابفصملا

 هنالرهظلابدستو 0١ اد ارق فا|ةنسنمىأ اهنم ةمناثلادمقوأو روتلا ف هلوقف

 ار (نيعملا تف نملوالاءزحلا)

 أ

 5 هتوفت نا فاخورعفلا اسس ف مامأل ادحوؤ ءاحن اهنا حلاو اهعطقيالر جظلا تق افَدلَذ انف عرشو

 هلوق) م مث,ركذاذكهمقالاقي اطم نوكمف ةعاجلاتوف فاخ ناو اهعطقش الرعقلاةنسف هعورش

 ةنسلا لعف ىلع مُدقمهوركملا ارتنالا كرتدس نافدحملا ب ادنع اناكمدحتنا طرش (اهب يلب
 ىف ءصل |ىفابتال_ص نمفخأ ىوتشلا ىفاهانا هنالصف قيصلا ىف مامالا ناكنافتوافتت ةهاركدأا ناريغ

 ممتوفلا فو دنع ةئدلا قعرشهنان م ل٠ .ةامدره:فصلاب اطات خعاجاصإ نا ةهاؤأا اهدئثاو

 || لاقو هلوق) هبل ال نر هيل صملا لج ىلع مدقمةدسفملاردنان عوف دمتالصلا دعب ءاضقلا بف اهعطقن

 من ملسو ء.لعهتلا لص هللا لوسر لاقل اقةربره نأ نع ىذهرغلا» اوال ( سراج عار

 روفل اسكر هتاقرع ن اهغلبكلامنعأطوملافو سءدلاتعاطامد- هباهاصيلقر مقا ا! ىىنكرلص
 ضرغلاعماه اضق مالسلا هيلع هنا ىورام ىنعب اذيورال ىبا )لوقو نيه !'تعلط نادعبا 306

 زيا لولا :رعتلاو هيف قالعالو عصلا مماهاشق اها هنارىلشلا هبتست نس رعتلاةلءلادغ

 لمهملاتتولا ىاجئاضقيربخنادورول عصالا ى(اييضقيالهدعبو هلوق) ىدنفا ون مونلاو 2 ارتسالل

 اهضقبالو هلوذ) لاو زلادعب ىأ (اعمتابضق لق هوهلوق) ردسامتالهيلع ريغق سادقلا فال
 اهتوف نم مزاد الل اقيدقو ضرفلا عمتتاقاذااهف عوضوم مالكل انا عماذه رو صتب فنك ( ادوصقم
 (رهظلا ضرف ل .قىتا !ىغقو هلوق) هدح ىلعا- اعاهئاضقل لعسن اءءاضقل انيستا ضرفلا عم

 أ

| 

| 
 ا دود :الصلا تعقأ ناو ىدتقي وا كرب هنافةنسلاءابنع ل غتشاول منال ةعكرا كاردامدعي ةعاجلا

 ا
 أ

 موا ا

 و | 1| ةنسضغيلا فاواردءاضقلاىونيالاو رحب زاحم تجاون سدلام ىل 1ع ءاضقلامساقالمأ

 اان ل تل هال امال يسم رتكر تون فون ض رفا ىدارا قنا هنا سلا عولط

 رهظلال- .ة ىلاءدنةتلاورهطلا ف الخ

 1 ةعجلا لبق عد رالا ك>و (الو أعدرالا لص هلوق) روع : يعلاو 3 (روهج ادنع هلوق) ةرهوج ا

 علا ىلع فال ةخالادمبمثلاردصل رك ذو هأوق) رد | نءتسلال نم شرهظلا ل ةىتل لاك | ااا .(س

 فالتخالا ليقو هلوة) رهن هيج رت فالحالفاهام تفر لىتلاةيدعبلا ىلعاهل تاق هنا عمةيلبقلا
 روكح ذملانالنمفنص ملأ فرصن نماذهناىدنعو غلا ىف لاق (مماةنسوأ ادترم لفن هنا ىلع ءاسنب
 مهناىرتالأ ةنسلا لعق 1 ا ا ىلع قافتال هلم ا عم عضو

 لاقنفهلوث) رجنالواىذقامناى فالخلااوكح 0 لك ادن عب لجر قا ةسقاوفا
 نأ !اءاضق مدعامأ (اهتالوهدحو هضقبمل هلوق) هل تاقهنال فت هنان لوقلاهجو ( (الغن نا

 لل ةامىلاارامصسأ دنع ىطقت اهناند دنعر ءفأ|ةنسإلا هسف فالخالاوه تقولا جورخدعب ا

 ىدال عش فذ1ناتحملا ف ننيلابن أمت الا لضفالا (ة8:) رهن يصل اوهفاعمتا ماو مدعو لاؤززلا

 هلق ايلافالعغرفعجو أ 0 ضأ 10 ادق ودار خلان فرغلاجروطلادعبعلا|

 لامكحلا

 : ةيوداماهنالءاذعلا لبق ىلا ن ءزارتحاللردلا فاك ةعملااذكو

 2 | نعرد ىغيمب 00 هدعب لفنتلاةهاركل ىلوأ لير صعلا لق يتلا اذكو الصأ ىذقتالف 5

| 



 ل (نيكس الن لع) ّْ
 ُُ دسف لبق مامالا عمل ولو اناستسات .زاحاةرتولو هتالص ةِتنثةالسصلا ندىلوالا نالذعب ارذعأا |

 فرار ولاك تاعكرعد راههزامفاع وات تاعكر ثالثهادتقالاب مزعلا هنالتاعكر عبرا ىذقو هي 1

 ةمداارلا نال ىدتقلاةالصت دف لضفلا نما لاق الاكل ىل_عدعق امدعب ايهاس ةعدارلا ىلا مامالا مآ
 رذنلابتاءكرعب را هسفن ىلع بجوأ لج ركراصف اهلا مامةلاب مامالا ىلعو عورمشاب ىدتقملا ىلع تيجو ا

 ذحخ|هروئش د هزاب الرمش نعف مامالا عم لس واو ةعكر ىلص اعن راهي نادارااذاو ها:«هلا ةعكر 7 اعبر ااهءأ اذاور يل |ىف هلوقوالوا مامالادعق ىدتملاةالصداسفراةغ اه مالخلا ىفو هريغب نم ىدّتقأو

 بيسر هنالاثال'ىلغنلا عيرمش لنا اراثالث مب هنا فسوب ىنأ نءو ىوجلا حرم فور خلا ىفاكى دحترم | ظ

 الا ءادنلا دعب ددعسملا نم عج رضضالمال_ىلا «لعهلوةلرهناعردت 08 هحورج هركو هلوق) 1 ا

 لوةددارملاوتلاغلا ىلع ىرح (هنقنذاهلوق) ىليزعوجرلادب ربةحاحمج رذت لجروأ قفا
 ةعاججرماهيمظتشي ناكاذا اولاقو رمت ناذالا دعب لح دوأ هفوهو نذا اذاام مب قرف الالوا همف نذأ وو

 ىنعم ل مكت ةروص كرت هنال ءادنلا دعب ب رخ هتنغ ةعاجلا قرفتتومادصم# ىئاماماوأ انذوم ناك ١

 ىليز نذؤملاو مامالايد,قريغ نماقلط مهن سا: الف ةعاج عم همح دعس ىف ىلصيل جيرتاذا"ةياهثلا قو

 بودانملا لجال هو ركملا بكتريالف ديو دم هي> د مىف ةالصلاو اع رت هوركم هحورنذا هبفام قالو
 املانالدن كل ذك امءول عامتلوأ ءذاتساسردل هجورخ نوكيناهسانقورحدرك دام ىلع دب ليلدالو

 هانمّدق مكث رد لا صنب ىنثةسم هنالدوعلا مز ىلع ناك اذا ةجاحم ب ورملا الذ ةيانملا نعرونلا ل

 هيف ىصياونآد هس ىلا بهذءاش ناريذقن همح ديس ىف ةعاسج ا هتناقاذا هنا ىد:جربلا نع ىوجنأ لاو

 (ىلص ىتح هلوق ) ىببتن اهل هاب ىلصف هلزنمىل بهذ ءاش ناو همس دوم ىنمدحو ىلصءاش ناو ةعاجأ

 ثكملا عهةالصا/ مدعف ىلاعت هللا ىعاد ةراحا نع ضار عاركذامريغل ج و رخل نالو ثد حم ا نه قمأم

 ايناث هيلع بسالقو رم هللا عاد تاحادق هال (ال ىلص ناو هلوق) رج ىلو الاب ضارعا هماق نم

 نءعارنؤم عقو هلا ىلع لموهتقرقح لب تقولا لونان ناذالامداربنامصنال  نذا هوق)
 هلوق) اهتقو لود لبقةالصلااءادا مزامالار تةولا ضرف ىلص ناو هلو نم هل.قام لءلدد تقول لوخ

 ةماقالا دنع مب ورخلا هلوركي ادرفنم ءامعلاورهظلا ىلصنمنا هقالطارهاظو (ءاشءلاورهظلاى آل

 روك ذلاوهو ةمهت جو را فو عو تمام دعي مراظنلا نالالوااعزح أ ةعاسج يقم ناكءاوس اقلط

 قو تءةاناو جو را هل .ركءال ىرخأ ةءاسج مقملان اةعب رشلاردهركذ نكل ىواتفلا نم ريثك ل

كمالن اجرب ةماقالادنءهنذؤمورت دسم ماما جرخول د | 1 ١
 ىدنح رملا نعىوج سأن هينو

 ةماقالا فن ذؤملاذخأ ناو ج رذيف اههريذىفامأو انامع عاجلا ةفلاخ متي هنال(اضد.أ ءركهناقكوذ] |

 ىووامالا ة فلا خو أءاريتيلااما ب رغملاىفنيروظحلادح ا موزلو رسفلاوريصعلا فاهدعب لفنلاةهاركلل |

 لفنلا ةهاركىناّتسهقلا نءردلا ف ن كحل دشأ ةالصالب هثكم ةهاركن ال هحورخ بح نا ىقش لا

 نان مربنلاو ر بلا نعىقسيام ىلعركعب اذهو ىبتن |ةءاساال هيف ىدتق اول تارعذملا ىفو ةمهْزت تالت
 ىعكرتو: فوضمدارملا غربت هيتعكر نوف ىأ (ريقلا توف هلوق) طقف ءوركمال لءايءاريتيلاءلْغتلأ | |

 فو دنع تكرتاذاو مامالا عم حراشلا لو ل لدي تقولا جورخ فو الةءاس2 توف فوردلا |

 ديعولاو مظعأ ةعاملا باوث نال (ا5رتو هلوق) ىلوالابتقولا و رن فو دنع كرنت نالف عاملا تود
 نيفلذتملاتويب قير تب مالسلا هيل همضو ىتفانمالا ابد فلخت: الدو ءسنالوةوهو روث مزلا اقرت |

ادرفنم ضرفلا لضفب ةءامح ضرفل |نالرعقلا ةنس نم ىأ مظع هلوق /
 خابتالافعض نير شعو عبس 

 حكرا كلارداوجرب ناكنابىأ (حلاىدتتيال فيما ناو لوق) جتفاينمادحاوافعض رفلانعكر |
 ناك اذااىلىلهاش همالاكن ارجل ىف هلوق نا لع هيوهريغو س.نجتلا ىفكبهذملا ىلعدوشتلاال ةيناثلا]| |

 ىأ, هناىدنعررتىذلا هيلالينرمثلا ف لاقن كلر متفيعض ىأر ىلع نب رض دومشقلا ىف هكا ارا 1
| 

 1 : ي/

 ها

 عشر تمن مب( تقول
 ىلا 0 2 تم
 ى/ ف 2 ةرلرر 7 /



0

 5 

 اماعقبال تمقأ مث تثاوفلاءاضق ىف عرمم ةصنوردبلا فاك ةتئافلاك ةروذنملا(ة')اهرهظالف ةيصعم
 ىف عرتشلاةثح هح سنو حاض الارون ىنامهغلاخو ىهتناةصالخلا ىناذك" ةتئاغلك ةروذنملاو لغالاك
 .ىنهرت ذامزاىلر هظدقوراصتخا» ىبتناىدتقاو عطق ةءاجلاتعف أن روذ_:موأ هتاضقوأ ضرفءادا

 (لعوردلا ورعب اورهنلا ال رباغ مرخ 1لوقروذ:ماوءاضقلاوءادالا نيب ةريوستلانم حاضر الارز حرش ا :
 | ىلع لو ةءاجلا تمقاف هلوق نأ ىلعءانب عد زوتلا ىلع همااكل ج نم عناملاام تلق ناف تنولا رض 57 تاس ب لد / امقو ناكوأ بيترت بحاص نكيملاذاامتةلمسملا دقت ىجش ءاضقلاو ءادالا ند ةيوسقل !نموزك ذام 0 1 7

 : امو نع ةالصلاريخأت نا نمءانرك ذامل والان امش كلذ نمعنم تاق ءاضقلاو ءادالا نم معالاوهام "تاور 5 "هلو اكد ى
 6 عبو لوز 6

1 

 اكلذف هلوق) زردالوهودحاو ىنعم نمرثك أى كرعشملا لا مءّسا موز نامل اواهرهظ الف ةم_صعم

 ىقتمثاند مه ىنوأ وعملا ىفتمقأذ الثمتدملا ىف لص ناكنانرخآ عضوم ىفتع"أوأو (دودملا

 رهطظلاه نسف ناكولد لام الا سدلهنال عطةبال لفنلا ف ناكولو ىناننغ .رملاو ٌداتلطم عطقي الرخا سم

 ظ 000 لق وف سوب ىأن عشالذ ىو ر نب ةكرلا سأر ىلع طق لبق بطحنوأ تعتاو عج اوأ
 |[ردخ رش ر ىلع عطقلا حفلا ىفعج رو ميدل هنا هريغو ىحاولولا نو ىتلي زرعام ىلع ةدحاو ةالص ةلزن

 : ءاضقلا نم هنكحّتل هجو الاوهو ى.رسسلا ل امهملاو ةفسشح ىلأ نع ىورموهو ةيلالترمشلا لاق 2 منحت
 .الككالا بولا ىلع ادالاو عامتسالا ضرف توغيالةنيتعك را سأر ىلعماستلا فلاطباالو ضرفلا دع كي "انزع. امال
 | ةهوركمال ةلطانةددح اولا كرا نار ع رصت ا ذه ىنو نالطملا نع ىدؤإل ةنامصابوجو كم 0 0 18, هلوق) ريونتلا هجروا امالالة الا فصولاطباهمذ نام رولا ىناكرحلا قهعنم 5 جا نر اجرا 1

 انه نالطناانالة-ولااذ_مىعملات دال لودأن سح يشلا ىهانم نءالقت انهم لاف هيدرات ل 1 / اه 1 ارتأت هضو ىو لاق نانا نعىنغ مهوتلااذ_هنالطنو رهنلافلاق رحب موضعب هم هونك طقف لانوس. بنو 1
 اديقاذا اذه هلوق) ةماعلا روك ذم دحاولا ةعك ابل ةنتلا نالطن هون ا ةدانعلا امل. هلوق هع يبا قانا او. : !) نمدارملانارهاظلاو ىمتاهيانعلا امل اذ_هد.غ الدعةاذاو ةعكرا لع ذوشتلاردق دوعقلا 3 0 0 نر

 ا ريغ جاه د.قوأ _ (ماةدص ل ارىلوالا دقي 1ناوملوت) تلا مالك نمداغتسمّرانمّد . 0 (اعوايد ل ”داهلإ
 ' ؛دحاو ةعاستب تكي و لاعمال عطق اذهو لادقالام و رشموعقلانالاعأق ىأ ) مطقي هلوق) را نو هركن(يب 0 5 "ايما

 ةئلاثلادنقاذاامد.ةمتالصلا ماتا ىأ (لاةهكرادةاذااذه هلوق) لكلا كح رتكالأنال 0000 بعقل ا ةالسصلا<ب هلود) لاكألل عطقلاد ضفرلا ل ءئاهمال( يهلاوهو هلوق) هر وزب ونت عصالاوهو اماني : .اعوطرب ثد)
 |ةارك ءاثنآوبلدوعقلاىلاداععاشناريضو (اهعطقيةدصلاد.ةء ناو هلوق) ةديعتلا رعفلا مضرب | نك
 رش لاهبدةعمةالص نع جورخلا نال ة>دوعلا نأ ةعالا سم“ مدراس نط لاو هجر زا 00 كل كنور سدو عطق هنال ة لست لسب لبقو ماسلا لاح ىف عرمشب ل هنالائاق لس الو مامالاة الصف و رشلا ونت (ىدنت ,, بدعي , هكدا
 اهقالهنال لزالادبشنلا ه-يفكيليقو مخ دوعق نكي ل رالا نالدوثتلا دمع لبق دعق اذاهئاد ءاقالا 5200007 00 1 7

 درغملا فرثك ادور فلا ىف لكل ا هنايتأل (اهنف ىضم:دمعس اهدبق ناو هلوق) ه دعب هتهاركلرصعلا ف !اهعاج ا دإ_هضفكاردال (اعوطتمدل و١5 هرأل ىناال ارهظ ام ىلع ةلاثلاو ىلوالا نمد اذه 3 رفالذا ل /برعاو 1 اهةئلاثلا دقي ل ناواقلطم هتالص مي هناةيابنلان ع قدسام ىضتقخ مامالا حرش لو اف نذؤملا 7 00 1 و و اهد.قيلناوهلوق نءهريغك اثنا عوز 0 ا ا رم
 : دينا >7 رح ىأهو ركمكلذو ثالش لفتتلاوأ مامالا ظ واخلاق نيرون ادحامو زو رهغلادعب لفنتلا ةها 2 (مامآلا عم عرشد و هلوق)
 || ةلاخمنمفعخامامالاةقلاعنال. (اعءراماهلوق) ةيانملا نع بئامارح هلثم نوطب ف يكف امه دنع

 1 الصأ عرمشت مةنسلاةفلافعورف اسما. ىدتق اذا مقملاو قو .سملاك دلتا ىف ةعورشماسونال ةئسلا ١ 11 ه1 5



 1 (نكيسالنءىلع)

 اهوضو ةفيرمشلا تاقوالا ىف تاول_صلا نهدروام صوصخ ل فاونلايداربو ىعادستلا لبدس ىلعنأك
 ناك اذاامبهم الكف قالطالارسسغ» و:اردقلاةل او هلوقةدارال امه ىلع ةنبرقلاو لفنلاق ما

 مدعلاليلعت لا نوال مآرامنال هاوق نوكمف حيوارتلاةالصال هياوص حبو ارتلاةالصكهلوقوال مأاهرذن
 عيوارغلا ىف ةعاجلا ىلع ةملظ اوملا نمل سلا نعل قن املا ةراش او هف حيي وارنل اى مامالا,ءادتقالاةهارك

 رذنلادعب ولواهودقو عباستل اًالصى ةعاجلا ةهاركىزازبلاو ىواح لا مالكعو م نم دمفتساعكمنالعاو

 ناك اذا لل ماش ةهاركلا هقالطاذا سب وصتلا نمتلءامدع:طمحما مالكن ماضي أ اذهداغتس اذنك

 ناقداضا مع استلاةالصا لماش كل ذوو هل وق نا[كىعادتا اليد« ىلع ة عاجلا تن اك ثيحرذنلا

 نودطقف ىدةملانمد-_جورذنلان احلا ةعكراذكت رذنلاقاذاالاءا.شالاو ىزازبلالوقرهاظ لاس

 لبق هصاواضن اىزازبلاه.حرصزوحالوهورذانلاب رذانلا ءادتقا نوكينأ مزلالاو كل ذك وهو ما مال

 هلل ير :تةلاوو ءادنقااذكو بدسلا فالتالزوعالءاضقلا فرش الارامهدحأ ىدتقا مثءادسفاو لفن ىناعرسش قب نأ

 00 ا ليلعتلا لل دب لحنا مدعالداةءئالا مدعزاولامدءنمدارملان ارهاطلاو ىبتنا زوسالرذانلابر ال

 نا نم قسم ىلع مزاد ل.ةنايرخ الاق-ىلفنامهدح أر ذن نالو ىلا فالتا ىنعاهرك ذىذلا

 6 + 4 راكم كل ثءح عنءامنا فيعضلا ىلع ىوقلا*اذب تلةفيعضلا ىلع ىوتتلاءانب مامالا نمال ىدتقملا نمدحو رأت
 0 ِ «ىأعرل 357 4 م-عاو ل فغئلاكردنل !ىلحما لاقانه نمورذنلاءتْض رعاجمالالق انه كىكتملا ذاامأ ةمئاذ ةوقلاتنأ 1: 7 ا دع 7 7 3 2 8 1 0 5 5 ٠

 5 رنا ة.فنح نم ق>ريغب ردصت نم ضءءله-::اراملاؤ سلا اذه نعباو 1 ىف مالكلا ةلاطال لم 0 :

 7 هلا بنك نا نعالضف مهم ناقلدالامرصعلا[ لا
 5 محفور ده رش .ف عم نا قل !

 رة

 2 ا ا د ا ا ا د داش

 لاكالال ضقنلا ناو كلامعأ اولطمتالوىلا رذعالب اد_صق:دابعلا ضةننا لصالاأ] (

 ةعمللر هافلا ضقنو حال الا دعس | ضقنكر وف م 5 1
 ادرفنمةالصا| ىلع هي زم ةءاجارةالصلاو

 لاكالل ضقلا ناو هلوةورذ الد هلو نمد.فتساورردة عاجل اها ضفزارحالا درفنمتال_صلا صقر ْ

 هنمو هلام ممهردعاض ف اخوأ اهر دقراقوأ هتبادت دن ناكضراعلالازو<ال لاطدالل ضقنلا نأ

 ناك اذا كب حدقو ةزانجلا فالضماهئاضق ناكمالاهعطقب لولا هتاوف فاو ةزانصع يشتت انىف نال
 معنا ل غنلا نو رهنلا ف هلوقو ثدغتس ناال'ضرفلا ىف هدسحال هروبأد حأ ءاعدولو ىبرحوأ قيرغ هاك

 هيث اغتسا اذا ضرفلا ىف هببحت ناك اذاهنال غسل هناانعم ها هياجأالاو هبسعالءاعدف ةالصف“

 ةدا رلفغنلان اك هلوق) لفاونلاو ةض رفلاكاردانيب ىأ (امهنيب ةيسانملاو هلوق) .ىلوالاب فلا :

 ةءكر وص هلوق) رخأ اذولف فصو در عوهذارخكالا كلذ كالو هاذ ديزملا نال لفنلا مدقو (ض هلأ

 ملعت هنمو فنهملا مالك مداغتسمدمقلا اذهناىلاراشاف ةدعلاراهدمق ناد ىجلب زلالاق (رهظلا

 هوغو هلو: ح راشلااذهىلارا ثأر هظااصوصخال اير ا ضرغلارمظلا,دارملاو-راشأام 1 /

 ئذلا ةماقاةةيقحذا قا ساكمامالاعرشىأ (ميةأف هلوق) قس فالح هنقو رهطظلا ةنسكلفنلا جرش ١

 اهعزارتحالا هيديسقتلافةعكرمنم ىّدأو ادرفنم هيف عرمش ىذلا ىأ ( رهظلا كلذ هلوق) ةيلالبترشلع

واقلطم عطقبال ثدحاهؤادا يةأذ ةعكرىّدافءاضقرهظلا ىلصن نآكب '
 عطقلانالةد هس: اهد.قيمل نا

 ءاعاهمفوربنلا فل اقاذهوءادالا فلجنءاضقلاداقعتمدعإر ذعتم ىنءملااذهو ةعاملا اضف زارسأ لج"
 دارأ هنا فرع هبوّةصالخلاىناكمطقيالءادالا تعتافءاضقرواظاا ىلصت ناك اذااكمؤادّتةارذمتول هنا

 ةليضفزارحا.لدلعتلا نمانههوركذإمىضتقمىدتقيواهعط# هل لهاهرئاضق يةأولف ىبتنا هءادارهظل
 ريخأتلا نال هئاضق ىلعهريغعلطب النا خش وتئاوفلا«اضق ىفق أين نكل كلذ نوكمن ا ةعاسأ]
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 ١ ١ ! .(نم-لا خف نءلوالا«ز4) مجم

 رصتةع رع ق أ سامفلاالف لإ ال ةعصلايزاوحلارمسفي نا نك« (زئاح ناض هرج راخرتولاب ءادتقالا|
 نار ءاو ةهاركلاز اوما مد_عىنعم لنق هلوق نم راشلا رك ذام ىل ععانبز اولا مدعن ه ىرودقلا
 ةهاركلان اهتالطايدرغب ناضمر ماءق ىفالا ةعامج عوط: ىلدكدالوهلو3 نم قس اعف حراشأ !هركذام
 اذا ف عباستل اةالصصاو رذنةعاج نا هيروصااهنءتلثس نم> ةثداحلاباو>ودو رذنلاىنةنال

 . |ىناهوضو بئاغرلاةال هك باستل الص هو لفنلا نءرذنل اباهجور_خ ده ارك اىنتثت ةعامس ا هودا
 ..الاردقلاةليلو:*ارملاةالصو بئاغرلاةالص ف *ادتقال اهركر هايشالا ىف هلوق لهو عاجلا ةبعو رمثم مدع
 ا ةالصهصناعتجافال مااهرذنب ىنتنت ةهاركحلا ناد.في ةءاجلايمامالااذهبةعكراذك ترذن لاقاذا
 |١ ةعامج عوطت ىلصب الو لاق ثيح ىسدقلا ىواحل ارك ذ امم اذار ذنلا دعب واو ةهوركم ةعامح عباستلا

7 
 ا

1 
4 
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 ذيعل اىتلمو ناعش نمضصنلاةلماوردقلا لملك ةفيرمشلا تاقوالا ىفتاولصل !نمد روامو < وارتلاريدغ
 ٍ ريغاجيةهعاجاف عباستلا هال صل لماثاهديغو هلو نال ىمتا ىدارف ىلصت اهريغو ة«جلاو ةفرعو

 || هيورذنلا د« ناكولا ل هاش ب وارتلاريغىن ةعاجن ان عوطتلا نع ىبنلانالرذنلادعب ولو ةعو رشم

 ش اولوردقلاةللوةءارمل اةالصو بئاغرلاةالصىفءادتقالاهركا ذه نعو مالكد عب لاق ثيح ىزازملا يرمص

 ' الاتدوعلا نعجو رذملا ناكما مدعل مامال ااذ_مبابدّتقم ةعاسجلارةعكراذكت رذن لاقاذاالار ذنلاددب
 لغنلا ءاداوهو و ركمرم اةماقال فلكل اذه لكلو الار دصلا ىف نكد ملامفلكُتي نا ىجن الو ةعاماب
 || ليس لع ن اكحاذاهرك ب وارتلاريغىفةعاجلاب عوطتلا نال صحتف ىبت:ا ىعادتا | ىلدس يلع ةعام
 || مالكلوعث نم تلعال جناستلاةالصك اهوضو ئاغرلا ةالصىفرذنلاب ىنتنتال ةهاركلا ناو ىعادتلا
 .[| ىتلا بئاغرا الص لععا_ةجالا ةهارك لعب اذه نمو ىواحا مالك قندعب رملا قلاقاهل ىواحلا
 لفذلا نعجرذتلاهرذن نم مورلا ل -هأ هلا محامو ةعدباهناو هنمةعجةل للا بجرو لعفت

 ||| نمدارملاو عاتجالاءا ماعد ىتلاةءامعلل عج رةعدبا ناو ىفريمتلا نا ملغاو حلا لطابق ةهاركلاو
 1 |دارغت ال اهغصب ةعورشم |همسفن ىف ةالصل اوال او اهملع مجالا ةهاركق شبا ةرذألا نوك نالطب نالطنلا

 0 اذااعةدسقم مامال |ق> ىنةهاركلان اهعاو ىعادتلا لدس ىلع ناكش .ح ةهاركلا عم عم اههفءادتقالاو

 || لولةيناخراتتلا كو ردلا فل اقمامالا ىلع ةهارك الخ هءاودتقاف ةمامالاو:ب لو وه حرشولف مرتماماىؤ
 | ةرابعلا لةنولو ىزازملامالكنمذوخ أم ءاسشالا ماكنا معاد بتنا مامالا ىلعةه ار كحال ةمامالاوني
 || ةالص ةعاما ةههاركنامهو هذذح نال همالكح ماقتسالرذنلاد»» ولو هلوق اهتم فذحملو متدرب

 ا | ىتثتسم سلا ةعكرب اذك ترذنلاءاذاالا هل وةنالثلل د كسدلو رذنلا مدع ةدهتماهو ذو بئاغرلا

 [١ ريغ ل فنلا ىف ةعاج ا ةهاركوهو فو ذحم نم ىنثتسم لب اهو و تئاغرااةالص قءادتقالا ده اكرم
 الدهاركلا نا ىزازيلا مالكن مدغتساف ىزازيلا مالك اذه ىلع لد ىعادتلا ليس ىلع ناك ذا ع وارتا
 ||| ةفيربثلات اقوال اكا|>.ةةقوملاريغلا لفاونلا نماهريغ فالنعا تاوخاو تئاغراا ةالصىف رذنلا.ىئتثت
 | || ةهاركق العال هنا لصاحماو ماهمالا ىنتنال ىزازيلاهركذام ف ذح ]ولو هاسش الا ىنام لمحت هملعو
 || لجنس ىلع ةعاجلا تناك اذااعةدنقم ةهاركلا ن قاضي أف الحال هناك عيوارتلاريغ ىف لفاونلاىفةعاجا
 | || ىناولم ةولو هركب ناضمر ريغ ةعاجا, عوطتلا هِلوق نمت اداب لا اف مهمالكن مرهظ ام ىل_عىعادتلا
 لال |ىناول فولو هلوق نا فاخربغو ىعادتلا لسس ىلع ناك اذاعهدسق: بح ىببتن امهازحاراجنلاو لالا
 | تاضهرريغى هلوقد زرتحا هنا لعاو ءازنالا د مفي هركس رمرعتلا نال دئافر بمكه مف سدل مهازحاراسنلاو

 نايضهرف ةعاجاب عوطتلا نا مايسالاعف د ىلوأ ناكلهن ربعولو لفن هنا. لوقلا ىلعرتولاو: عيوارتلا نعأأأ

 لفاونلا ف مامالابءاد_تقالا هركيال هلوق نم ط.للافامو كل كس لورتولاو جوارتلارب بولو هركمال
 نولسأ اءارامنال حي وارتل الصك لذوضو نانعش نم غصنلا الو بئاغرااوردقلاةللوفاقلطم
 اذإ ىنعب هيفانل اال قد ملا لفاونلا ىف مامالا.ءادتقالا ركب هيارص ىببتن نسح هللا دنعوهف انسسح



 ا (نيكسمالنم ىلع)
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 لك ف أرق. نان( ةرعمتخماو هلوق) رهن ةينلا قلط؟باصتالا ما ىلع ىنبهتةلفانلا ىاذهو ىبتنا عملا
 لص عارشع ةعكر لك ىنأرقاذأف'ئذو ىفالاة م سنآرقل |ىاوهناقسروشا|تاعكرذات ان اريد عةعكز

 لد وطن نم ىلو أ عمجلاريثكتن ال موهقلارمفنت ىلا ىَدْو الامأر قب ن اننامز ىف لضفالا طا ف نكل جل
 مزلرو موقلا ل_ءالبك لب ول ةياواراصق تان 1ث الث اننامز ىف نوتة, ازاكنورخأتملاو ىتحمل فوةءارقلا

 نأ دة ةحتافلادعب ضرغلاىفكلذأر ول هنا مامالا نعنسحلا ىو رهةف نسا اذهو|هأءاط#
 ىلص ىلا ىل-ءدالصلاالااكرتي موقلا ىلع لقثت اهنا رع اذاندهشتلاةمعداامأو هريغب كناظافئس لو |

 ءانثلا كرتف لاحمتسالا ف طرغب اننامزةمَأ ضه»و طاق ىفاشلا دنع ضرفابنال إو هيلع هللا ظ

 10. سلب دو || تلاد وه تاور فاودسو فلود وتلا ةيآنوتسوتسوتاع وقال
 مر. ”فالرجر نك ما نع ىلذ حو فمو جمان نوتسو ةتسو جاسوءاعدةنامو مارحو لالح ةئامدجو ريخفلأو صققا
 0 وم نار. فرجت (برغملاىنأرقباك أرقي لبق هلوق) رهن نورمثع ىلعافطع عفرلا «فزودكو (رجاهلوق) فاثذلا

 0 كعي 1 د /. || نتلاقانييوهسف :رباغل انارعشمفطعل ا نوكمل ىنبعلا فاك ف طعلا قب رط لقلا اذه 1 ذناوصلا

 ندبونم كدح يع تكا فد أ لثم نوكتف ف.فذتلا ىل_عىنت لفاونلان ال (برغلا فأر قب اكهلو) ةرم ماو هلوق نم

 جير عام سمور ]| (عانوعروشلاةبقبجوارتل صم غهلوق) اع تاجتال (مانعلافأرقياكليةوملوق) ضئارقل
ذلا فاءذذك (تاول -ترسثع ىلع ضطد هلوق) ءاثامب لص: لمقو كرتن لبق هلق مخولةرهلاةرابع

 دع ل حس

 ع هن او جود او لماعب ىنعملاو ظفلل ا ىددق مرح قرح قلعت مزلب هناالا ةعكر نورسثع نس قلعتم هرإ دو

 : سمع [|ناو فنعم مااكن م فو ذم فطعلا فرحنا ظحال نوكي ناب حراس ا مالك مهتندةوربدتلاب ' ( ١

 عج (ةف#”) رهن طي رفتلا ىلا ىدؤب طارفالا اذهنا ىرعلو ةثدنأمطلاو تاددستا اود

 كلم ]| دادعتلاد_صقاذافد_عاممافطعلا فرح ناهمفو ةساح و تاهل ترسشعن ةعكر نوريشع ن سرب ا

 اور 5 رب لاير هلع ىفلاحأ ىذلا باول امداراورك ذام مزابفاض. أنس قلعتم تاجاسترششعب نا موزلل اهو قر 91
 "رش راج م || (اهردق عبرألكدع هلوقإ) لوالاديقامدعب قاتلاوديقمريغاةلطم هيقاعتلوالاناريدتلا لع

 باسهالا مدع ىلع مهرثك او ةصالخلا نعرونلا ف نكلاضب أ ةسماخلا دعب ةساحلا باركت هاضتقم |
 00 وهذافنصملامالك نم رهظ املافالخ ىأ (ةيحتسماهن ا قاكل اود سالك قرشا و) .مااودو |
 ديبي "ني 0 ثراو:لل كلذ بحت اهناو ىبايزلا لاق نسر ام ىلع فطءالوأ نس ىناعتتلاماارطظن وتس ضم رف نأ

 0 ىأرباكن عارباكد لا ثواون لاقي فرعشو ظح هلرمأ ىف لمتسي اغا ثراوتلا غلو ىبتثا فاسلا نع
 ' كابور: 0 دب || رتوالرلاقث.حرردلابحاض مالك ىامرلعب هنمو رهن عنامالثرحءادتةالا ةعحىف فالخالووركت رم تاز كلم 7 || تاضمرربغفامأ كلذ عناسملاعاجال (خا ةعامرتونوهلوق) فرشلاوزعلا فريبكيعاربكا |

 ٠ ىمل/ ٠ 2 1 ب . همر نار || رولا لصبال ىأرتوبالورردلاةرابعلوقأو ىوج عاجالاب ناضمر اخ ةعامحرتولا تبالىأأ |

 اوفي ردح متي ال هلو نم دامت العب همامو اهماعرامغالو 4 هع 3 1
 اير حو هلادنا باوضلا ن

 4 9 لدا (ط#ؤناضمر ف هلوق) ددلح هه ارك عجربت ل-ء اوه ىننلانوكبروىراص 1 ْ

 ىلا زل اىفو لضفأ ةعامجمانا جيمعلا و ةيناخلا نعرمنل!ىفف ميحصتلا فاتخاو لضفالا وهام

 ىلعوأ رام اهي ريهظلا ام دئارفلاد_قءىف ه.عرو لضفأ ل زنملا ىف دارغنالانا راتخلا هريغوأ| ١

 ناىضتةب انهو ةريخذلا ىفاذكهو بحالزنالا ىف هناانقالعراتءاو بحا ةعاسجلا.هناسنلا للعأا
 اذكحو ىنصملا نارلعب هيو ىهتنابهذملا فرات اله نم ميج رت هناو ةيناخلا قام الخ بهذلا

 ىلع ناك اذاءركت اغاةعاجلا ناَةْعالا سهثنعو هلوق) لضفالاوهام ناب ن ءتكجاس حراشلا|
 ناضمر ما.قريغىف ةعامجلا ةهاركب لوقب نممهنمناوابذ فا تعدل 5 ان !هرهال (حاىادتلا لس

 اذاةعامج عوطت ىلصد الو هلوقدع» لاقولذ كلذكس دلو نكس ملوا عادت| ال سىلع ناك ءاوساقلط#أ]] |

 ىنخملاىنو هلوق) هم ااكماقتسال لا ٌءانا سعرك ذال ناضءرماق ىفالا عادلا لبد -ىلعناكأ ش
 2 ع



 3 (نيعملا من نملوالاءزجلا)

 | كلامل اقودل وق )١ ىلشا | نءانضشرضلا ىف ديز ورغسلا ىف ترقاف نيتهكر تضرفءال لانا ىرئالا
 أل نومونت اك مهنا يصصدانساب قربا ىورامانلو ةنبدمل لهأ لسفبالالدتساب (نيالثو هس
 ١ 70 ةنيدلالهأ لع مهاو رامو اعاج ار اصف ىل-عو ناسمعدهع ىلعاذكو ةعكر نيرعشعب رع دهع

 لهأت هدم هاك ىدارذة< و رترادقم ندعو رث لك ند نولصب اوناك مسؤما ىلع لو#وأر وشم
 | ىعش ةنازخم اقوة سموهف ىدارذةدانزلاب اونَأ ن امرك هع ايكلام هلاقاعاومأق ناف ىلبز هئيدملا
 نعىوج تانآرشعةعكرإ لك ىنأر قي نيتعكر ىلصن نادل زن ىلاداعو حبب وارتلا ىلصاذا هريسغو مامالل
 3 الان كتتال_برثآ اوله 'مالسلا هماع هلوةلرتولاةالص لبق ناك اذ ام ىلع هلج تش اذهو ىدن>ربلا

 .ارهظافةمانل |ىفدعقب لو ةعاستا مرر أ ىلصواف ثراوتااهنا ردعلا لاق (تامهلسترسثعب هلوق) ارو
 1 ىوتفلاه-ءاءود-او نع .هجأ | نم ةواست وأ ةهاست نءسونت لهاوفلتخا مث داسفلا مدع نيتناورلا
 'ةدحاو ةجلستب اهلكعوارتلا ىلصول طل ىفو ىدهاست نءزورع هنا يصلأاف نيتعكرلا سأر ىلع دعقولو
 ١ ناكرالا ندئنبلضلوةالصلا لك أ هنال لكلا نزوح هنا مصالافنيتعكر لكس أر ىل-ع دعقدقو
 هنا هرهاظو ىبت اند ال بعتأو قشأ هنالزاو< اىلرأ ناكف هعرتلا مادّتساو قرفتملا عج هناالا
 |ة هاك رصتلا عمثراوتمل ةفلاغ نم هيفامقذمالردبا !بحاص لاقو ةينم ا ف حرص هبومركمال
 عم رككلذنا ميت ةيازخملاو باصتلا نعىلحنا ل ةناذهلفالمل عوطتلا قأطم ف ناس ىلع ةدانزلا

 ١ هيدارملان الال_.]ن اي ىلعةدابزلا ةهارك مدع مت نموانمدقام هفلاذالو هعامتا تمشي و تاق رعتلا

 | يفي هيدحاو عفش نع تبان عفش لكل دعقيلو هعلستب لكلا ىلصولف ةيلالبن رشلا ىفا ذك وارتل ريغ
 .|نال ةناثلا ف دعقب لو ةعلستن عب رأ ىلصولا هذ داسغلاة باور نمهانمّدقاعىتفي هنهلوقب زرتحاو رد
 ش اهتةوىأهلوق) ىوالاننوك عفش لكلد»ةبإإو ةعل قب لكلا لصولاعف لوقلا اذه ىلع داسفلا
 لاق الخلا ىناك مصالاوهو مهصبالابلءمع وارتلا ىنب ول ي>اهنه جو رخادمبامديدارأ (ءاشعلادعب
 لالا ثاثلافب و دنملاامأر فلا علط اذا ةعتلا تةورش آنا فالععالو عصالا ىف اوتتس ىلعاهانب ولاذكو
 .ااذاور تهرب ل_ضفالاو لهللاةالصا ومال هرف ده اركلا مدع عصالاو هدعر اعف فلتحناو هفصنوأ
 ناعدالار ملا فو ر رد ضرفلا صو نمءاضقلانالاد رفنمالو ةعامجابال ىأالضأ ىضقنال تناف
 ] قو ىأهدعب وءاشعلا لبق (اس تو هلك لالا خل غياتم نمةعاجلاقوهلوة) نسال اهءاضق

 .|ممتت (رتولاوءاشعلا نه لءقو هلوق) هدمت مرأ لورعملا فلاق لسدللامايق اسهال هدعب و رثولا
 اءلوق) ردشل ذك وارتلا ممم ىله ىلأ ن اكو كل ذك درو ثيد لا ناين ا.نلا باغ ف هجر و ةصالخا ىف
 ْ رولا د_هباهال صراو زحل ءاشعلا لبق اهالصول ىح ) ردقلاىلاءاشعلانيباما تو نأ للعر وهمحلاو

 الصولا_ءفرهظ"فالخلاةرموها معلا دع تاس لفاونا مال طءملاو ةمناخلاوةرادحلا ىف هع و عت
 | ذاسنا ىلءفرتولادمد اهالصاذ اقوال نيريمخالا ىلعو عي وارتلاة الص ىهلّوالالوقلا ىلعفءاشعلا لق
 |!عفةعام رولا هنوفباهب ل غتشاولو ناتحو رئوأ ةحو رتهتتافاذااعق رهظاو عن تلاثلا ىلعوال

 |[ كحال هنال ةتثافلاّ دع ورئلاب لغتشي ىفاثلا ىلعو عيوارتلا نه هتاقام ىلصد مثرثولا» لغتش لوألا
 |الصلاس فنامأ (ةءافكحجلا لدم ىلع ةعام نس ىأ هلوق) ةصاللا نع رحب رتولادهب نادال
 ا ؛ءامعللو ةلضضف تدبلا ىفةعامدللنا .مجلاو (لضفأ هترب ىف :الدلافدل و3 يان زنانعالا ىلع ةئسف

 الس لاق ثدحىوادطلاراشخ اوه ف سون ىأ نعامة ساالبن رشااقورردى رخأ ةل.ضف رعدملا ىف
 ٍ ر_ذفأ دعملل ناجنارمنلا فرك ذو ىبتن اهب ىدتق,اهظعارقن نوك»ناالاهتبىف جوارتلا ىله.نا
 دك رتولو ىاحتاهلاق ىلضفأه ف ده.ملافةعامص عرشام لك اذكوردلا ىف لاقداعالا هيلعام ىلع
 راه]هريغعماهالصوأ مامالاب خيوارتلا ىأاهلصي لولو ة عاج جيوارغلا اولص: ل ضرفلا قدما
 عمد: ال هلذ انوأ ارثووأ ةيوتكم ىل_ك نغاومذ ىدتقاولةرانعلا فو «حرعشوربونت هعمرت ولا ىلصب
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 (نيك-هالنم ىلع ْ ؛ 9

 ىليز رذءريغ نم همزتل امال رتزو تالف دوسلاو عوكرلل ةمجو» تدقعتهتعردق نال (ىسال بكرت الزان ةعكرىصناو هلوق)امبنعضىفدو ولا'ءاعالا بدو هاو عوكرلا*ازجالا عقبالف ىأ ىهتنااسبب
 هناب متفلان عربثلا ىف هعنم ىننعلارصتق هبلعو بوكر ف الخ ليلق لعل وُرغلا نان هقرغلا ىف ليقامو
 بكر مئالز ان ةعكر ىبص ناو هلوق ل دياول نك ىوتنادجوبمل للان عم ىندن الجب رسسلا ىلع عضو عفرولا
 لءةناكاذا ءانملازاوج مهوبالزان ةءكراءادابد. نقدا! نال ىلوأ ناكل بكرم الزاناهةةفاناو وع
 ذا أدتصالفن لمقتساامد هب ةرادل ا ىلع ىدؤملانوك و (لبقتس لب هلوق) كلذكسلو ةعكرل ا ئ
 نم ىلا نع قم-امكلذ ىلءلدي ضرالا ىل_عهؤاضق همزاد لب بكر مالزانهمفعرمش عت را

 ىبلي زلاةر اع (حلا ف سون ىنأ نءو هلوق) حدوص»لاو ءوكرأل ةبجومتدقعناهتع رق ناب ءلعت ْ
 ءانب زوسالف دوصلاو عوكر اااه اوءاعالاب هتالص لو !نالاّض ألزناذا لسقتسي هنا ف سون ىنأ ن ٠
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 ىلع هير دق عم ءاعالابؤادةبازاحاذغوهنعاءاخ سدلو ةوقلا ىف هدوعسوهعوكز بكارلا 0: ؟اناب
 امدعب لزتاذ اد« نءاذكو هلوق) ةردقل !عم زوال اذدو فاح وءاعان اف ضد رملا فالذي أو. 1

 ناهنعو ءادتقالا ف كىوقلا هءاع ىس الف فيعضا ل _ءف دك أدع ةعكر ىل_داذاامأو ةز 1 1 ىو ةالاطرش ناكف.عضال دقعنملا طرع ثلا طر م ىهو ةعر كدر ةعكرلا ءادأ لق نال م در

 همز لزتاذافءاسمالابهتالصلّناناك ابك ار شفااذاهنالىن, بكراذا لزانلاو لمقتتسا لزئاذا بكأز
 اذاندر عدلاو عوكرلاي هتالصلوتاراص الزان اذاو فيعضا | ىلع ىوقلااءانبز ومكالفدوبحالاو حو

 نو رع ناضمر ىف نسو هلو 3 ) ياء زر ىوقل! ىلع فيعضلا(ءاذب زوديف ىف ءطوهوءامالا,تراصأ
 ةحارلا لاصب ال مالا ىف ىهو صورت عج عب وارتلاو اهمعشةرثكل لذاونلا نءىتح حي وارتلارخأ (نك

 هان وارتلاةالص ف ةفاضالا نوكأ ذه يلع ف ةصو هع تاسعكر عبر ال مسا عيم ةلا ىفوةدحاوا

 تاسءكرلا كلا مساةح ورتلا نا لاقي نا نكمو صاصتخ الل ارملاةالصلا تفضاف حارتست تلاد كلتلا-اذص ورتلانو اذه ىلعف تاعكر عبرا لكدعب موقلاةحارتسالةص و رتتيعت برغل
 كلذ تيع» لءقو ىوجلالب ان ةالصل انانحر | مال سلا هيلع 2 نم زوامابنا مال انك ذاع :
 تواك تعلن اكيكح / كرنو رش هلوق) ليلا وع ة لد ةنما جا 4

 ةيادبلانعرهت لمكملاو لسمكلا |نيبةاواسم كاذكي وارغلا تناكف نو رمثءرتولا عم ىهوتام
 اهمناند ريتعملات الوادتملان ءبتكىق حر .صدةفرطتهيفو ىهتنا ض داو را مالكوهو هي فتقسا هنالرف هنس جي ريارتلا لاتوإ هاى اهي ازيلانمةيهاركلا باك راشاو ىو نا لاق رع ةنس مهضع ل اقو هلوأ)

 ءدعب رجاهالصو كلذ ىلع بظاوب وانام لب نيرشءاسها صر ل لو هبل ءهللا ىلض ىلا الز
 تذدثنورشعلاو فيعظفرثواا ىوسن رمثع ناضمر ىف ىلسصد ناكمنا ىورامورت ولان 5 3 ةعاجتاب مالسلا هيلع هلعف ىذلا ةيلالثرشلا فو ىهتناةدايشلالورقمريغ عدتبما كراتو ةباحتلا جا" ةدك و مةنساسجناةحنا ىواةف ىو عنا ازيج ىف فافنتسالا ىو ءدو كلذ ىلع ةياعلا هقفاوو نب ر
 لايك-١لاقو هيادحلاب>اص هيف عستنودشارلاءافلخ اهل باناو هنأ ن مرردلا امو ةباسلا عاج

 ىلا بد: اماذهو ىناكاا ىف اذكهمايق يل نسو همايصكءلع ضر ىلاعت هتلاناهلوقل (لسوعأعأ هللاىفص هما لوسر ةنساندنعو هلود ) :ةيلال نرش ىلعو نام عو ربع نعل مهلكن ءلقثت مذا بيلو"
 نا ىلع فيك هناء راو لع بنك« ا ةيشوهو ةعاسجاب ال ةلتاول كرت رزعلا بلس هياعنا لي زلارك ذو ىوج لبو هيلع ا ىلص ىذا هيلع بلت اوم نود هنكسل هكرت ىلع مالدو لص
 تاولصلا تضرتف|نيحءارسسالا هلل ىلاعتو هناحيسهلوقيةدا زل |نمنمأ دق مالسلا ه ءاءوه وانيلع بنل

 ل ع 1 7 1

 .[| قرفو ىهتنا دوه لاو عوكرلا ىلع ر دق مث ءاجبالاب صب ناكاذا ضب رماكر اصف فيعضلا ىلع ىو

 .اهتاسقنو تامكراددعة دا زالاهناصقنو تاقوالاة دايز عوذمملا نادبسج او ىدل لوقلا ل دس ام س#



 (نيدلا هتف نملوالا نزع كلا 50

 | زوتالىأ (روذنلااذكو هلوق) ىفملا نم نع دعت هنو دم ةالاوردق ناه-ود اي لال دك

 احاضي الاروف حرث ف لاقدقعملاف الخ ( حما لغنلاءدارملاو هلوق) ىجلي زضرالا ىلعتسلت ىتلاىأ
 اليسار ىلع يوارتلاالاواهدك (: ةوقو اهب وجو لقال ر عفا |ةنسالا لاق, دهتعملاريغ ىلعو

 / ًأدوعق نم هنادازاوج مدعاماو داو لوقف هدادلا ىلع هزاو+ مدعامأر ف عرب غن نمةيادلا ىلعو أدوعق ن م

 / |اهدسفأف اهيف عرش نا (هواعت يع ريا وفارعز قيساك صن مايقلا متلي , ملاذ امل وة دحا ىلعف

 1 (ةوالتلاة دعو هلود) دوعق ن نما, حرشول كل لماش هقالطاب وهو ىجان : زلا مالكنم م مل بأم ىلع
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 ا هيلعمنال يمعل | ىلعئثرذعالب ا سلاح لفغئلازاوج نم ىنثتس الفرد ءريغ نمادعاق اهزاوج عصالا أوو 1
 1 | الفنال ادءاقرتولادعب رسفلا ةئس لص : مالسلا هملع ناكىأ جا ادعاورئولا دعب ىلص» ناك مالسسلا هلام 0

 : ادب .فتسا دق هنارلعاو لالدتسالا مب الالاوارتو لدللاب عتالصرخ اواعجا مالسلا هيلع هلوق ةئي ر 3 رخآ اينزر ٍِ و و كر

 1 ارز نمالادوعق نماهزاوج مدعي رنه منغ رعقلاة نسف لتدتا عجرتلا نا ق.ساممو انهامم 1 00 كلوف

 | رذعالب ولواقلطمدوعق 5 نما ادازاو> ميج رئاسبيف فلةنع لاف جيو ارتلاامأواقلطم زاوجلاح رنممهنمو أ 0 فدو نإ حالم و
 ةيادهللا «عمرردلا ىف هلوق فالذاك ارر مقل |ةزسءاداز ازاوج مدع حي رصاذه (رذعالب اك ارالو هلوق) 5 ا : 2و

 | اًدهنوك نازوس ةيلالنر شلاق لل اةاذمو هااهريغ نمدك اا هتالر فلا ةنسل لزني هنا ةفدنح ىذأ نعو ل 0
 ٍ مامالان ءىوردهنا ن نمىعل» لا قام ىلءامأو انش لاق ةءانعلا فكل زغب نا كوالا نان ر : كوالا ناسل

 ردقب مل نارد»ب ةيادلا ىلع ىلصاذان اضاف لاق (رذع ةيوتكملازوكو هلوق) اهتحلْزسف ةمح اواهما

 ىضتفت هازالا مدعف عوطتلاو صرغلا نمد ةيوستلاف رردعوطتلاالو ضرفلا هن ةرحالابكأ ار
 تبا نان 1١ فالح اب ل ءاعتلا قو ليلقو أر يثكل مج اقاطم اهرب اذ |امهتدءاض:أ هنوستلا

 ا

 اورفتغامهنكل ناكملا فالتحتالار اظتاوفاقا لعردقملن اواه سفن تراس اذاز اونا مدع سايقلا ناكو 0 - و 47

 | فا دعدسع مرهخلا ن ,عوبسامنا رهظريرقتلااذهبو اهفاقب :| نعهز ع ةرورمضل كلذ ص 1 2 كولا -
 در 7/ هزل نادل

 مد-عن ان رمل اىزارلان عدم !المثرشلا ىف تن ارم مل--هريغهنمأ“ --- لا لمملاءاهريساذالفنلا 2 5 ع 08 ني

 | ةسلاتر ىتانانياقالا دلك آه.لاريش ولاق ركل لعلا هتلعلفنل !ىفىنع اهريساذاز اوما ةهلويإب هوز

 رذدعلا ٠ نمو لوزنلا همزإ نيعم هل ناكول هنال هند.ق(هلنم نيعمالو هلو الدكان هاظااف ىبتنا ان ل 18/م

 000 ا لمردتالاجالتلادلا لع لمت ن ااه ناكرسملا ف! ديرقلانمديأ مالح هسا نع رمل قام عويد

 ددالو هلوق ن 00 ىلع احرذم هل نيعمالو حراش ل وق نو: ناهدافخ ىمتإ

 ةيادلا لعةالص ىوفرعست الواريست ىهو ةرادلا ىلعاسو ةرط ناكن اقةلهعلا ىلع ةالصلاامأو هدكرن نم

 | قاككالصلاز اونج ىلارب رسل اةلزن ىهذ هلوقراش ذأو ىاي زريرسلاةلزنعى 2 نكنل ناو ايكحرم دقو
 الان اك اذا اذه(نط ىفناكحوأ هلوقإى بتنا|ةلطمزو<ع3 لغنلا فامأو ضرفلافاذهو رونتلا

 أ عوطتلا عتق اناىأ هلوق) ةيلالبنرمشوت "الا بناحلا نمر دخن افهلجر ىنث نايريثكٌل الب ىأ (هلوزنب

 ءاسعالاء] ناكفلوزنلا ةطساوب دوصسلاو عوكرلل زو تدع ابكارااةعرت نال (ىيلزنمئاكار

 كلذ ىلع ل دىاءزلا مالكم هفب تاىجش ا اذكه ة ةعزعدوس و عكرتذ لزني ناب دووع لاو عوك او ةصحخر

 ىأ بك ًاروهو ديرأ ن ٠ الب ملاين ةرادفل للك ليواتلا كرا ثدحل اكل | هرك ذآم

 نود ايوه : ةكزعدوجتس لاو وك" رااو ةصخر ءامالا هلن اك هلوق نم دارملا ناكتاو

 نا تعشق قال اعالالا امهع ازالانوكحاانءنمقاكالا ىلع دعس و كرب نان لوزتلاريدقت

 | عقيالف فاكالاىلاهسأر لوح دا ورخملاب كلا مزلفءاحال ادر دكا الايك عربشلا

 ا
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 0-10 ملت

 1 | اهريساذاةينتلا قواهربس ناككملا فالتخالز ملردق ناورعست تناكن اوابمأ ءءامالازاحاهفاقبا ىلع هب

 همسات نفح

: 

| 

 ا

 1 امهلوق ىنعرملا ف هجون مرح اهعم نكمل اذامد.قماذه نان نءىلمللاةينمىفامواهمسفذب ىأ لوزنلاو

 ا

 ا

 ا ىو هلوق) ىلا 2 نء هلال كل انه ىلصهيدن ضرالا ن نك ةياثملاهذهب نك ناق ههجو بمغد



00 
93 142 
 ا

 ل (نيكح .ءال:ءىلع) 0

 مامالا ن ءابو رز بهذ مدهجشتلا ىف اك دعقي هنا نم رك ذاملعج رهنلا فوانتعش ماسقلاكد وعقل

 ءاؤسكلذكس لح دومشتلا ناو ا*احاذ اهنا فالحت الود _عد ىلاقو ىوتفلا مل: نا ثءللا أ نع لو

 لولوز اح عكر منار هلولو عكرب اشيش أرقي موقينالضفالا سدندقلا ىفوالو أرذ عل ماسقلا طقس
 ىلع لوهيزاح عكر أر قب لولور سلا ف هلوقود_ءاقالو اق عركر سدل هنالزوعال عكر ماس اقوتسي
 افرحلا نعرد هسكعك عمالا ىف ةهاركالب (زاحرذ ءالب دعق هلو ) عكحرف مام ادعاقأرت ذا :

 ىنالانالخ هلوذ) فيعض مايقلا ىلدع ةردقلا عمدعقب ناد ركح امئاقهف رشاذا هنن غرر ىف

 زك ماسقلابالارذنلاب هسهزلامةدهع نءجرذتال هناك _فردنلا ل سم ىلع اسانق 6 هو سول

 :ءاردقلاو مانقلا ن مناكرالا ىلا فسصنت ىهوةال-ه]|مسايرذ ذل ف بوج ولا نا هلوامتاق هذ عرمثام

 اذ هىل_عف ىايز مايقلا بجوقال هو ةعر لاف هيف عرش اعف بوجولاامأ دوصسلاو عو ككراو
 نا هنا طحن ع هلءقرك وره لامكلاد .راتحخاوال مأاسصن همزتلي نا نمد رذنلاىفمانقلا موز ىف قرفال
 ةالصزاو ىنزبهيدنقتلا (حلااك اروهلوق) يمعلا هنا مالسالارفن لاقو همزابالاصن مايقلا مْ
 ةرادلا ىلع ةالصلا نا ىلاءا:الجفلا مون ىنو ىثاملاك ععاسلاو ىتلا ن عر عاجالابوهو ىثاس
 نمدحاو قد ىف نالحر | ناك اذا ل قو ضعملا بن ضءلاناكاذاز وكت د«دنعو زوكالةع 1
 ناملاذازوحك ىن كلا لاقوّددحاو ةراد ىلعاناك اخ ةيك روح ليقورخ"الاب اههدحا ءادتةازوح ل

 لكودو(ردملا جراخ هلوق) ةبرعوظلاو ةصالخلا نع ىوجءادتةإلا عنعام قب رطلا نم ني.ةبادلا

 ضرالا ى-ع اهقيو لزنيربثك لاقواهتاامفوهو لح دولفر رده .فةالصاارصقر فاسإلز وح عضو
 تعرشاهئالزومال جرسلاو ع ىل_ عدم ولف دوص لاو عوكرلاب ايمومءلوق) ةصالخلا نع رهتور
 ةحاحالو قأسا ا دوسلل هسأر ضف ثء رك ملاذاام ىلءرحيأا ىف هلجو ىلدملا ةءضىاذكءالا
 ردلا حرص هيوءاسع اهنوكرامتءازاو 4 افي 21 ىئئملاذاهلوقوربمادوحمم هنوكوهامنا ىننملاذاهسأ
 اهزاوح لح ن ايلا ةراش أ هو (هتبادتهجوت هلوق) ةدلاب ودزمشاب نوري نا اسوم ىف و

 ناك ذا اعاد ربنلاىفهدرق نكل ةصالخملا نر عر ز كرلاهري سواق اهسفنب تراسسو | ةفقاو تناكاذأإ
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 ههجو أ سرت همفو 0 اريثك نك, لاذ اهب سأنالف هتباد بسذواهل>ر كرحاذا مهو ةلريثك 4
 ةل.ةلاريغىلااههتة فاول يت ءادتب | لامقتسالا طرتشا ثدح ىجفاشللافالخ (ءادتب ا ةلبق طارتشاالب هلو
 طخ ن عما اكل هل ةناعف نتاةلايدارلانا ملعب هنمو حاضر الا ىفاذكءإ دشنالا قةزورع ذلا مدعلا وذا ظ
 ةاعل اوىفاشلا مامالاوهاه> [تفاد_:عةلقلا ىلاه->وناذازوحاسغالوقب نمسانلا نموىلاة ثا
 ةمادلاال ضرالا ىل_عهرارق تن ىثح ةمشحت لهل تحت ل_هجولو ةءادلاك الوأ ةرثا.-ةرادلا ىلع لسا |

 بهذ لارهاظ ىف (الوارذق هجرس ىلع ناكءاوسوهلوق) غلا نعةسلالبن رش ضرالاةل زنك نول
 قرغلاو اذهىف عنملامههالكرهاظ نا عماض» أ ىلضا | ىنءولر اذه سامقوهلوق نهرهغلا قامو يضاارهو

 عضو م ىنام فالذع ىلصملا ىلء اعف ةرورضال هناوهو لع لئعران نمرهظأ قرغلا نان ىو لا ةمقعت . 5

 رو ال هغن ىادنع تانوراملا قوةراردلا جارعمرامع (زوعد دنعو هلود) نساكر اواو 7 ||

 الو جراخانارابتعا اهنارب د ةدمو |هلءقلا لرقتس مةالصلا تف اءاوسرضلا ىنءاعالا فسونو أرب كو هن :

 ةءادلا ىلع دروةزارج نالزو<الال اقو يوب ة شيد قرا | ىنعاك ار صن ناكمالسلا هتلعهزا كونا

 فلتخادق د # نعل قتلا ن الصف ئبتاذاشداو رامو هريغهمل ع ساق الفسامقلا فالكربدملايراخ ١

 راسك زاوجلا مدع ةهنع لقت نم مزنمو ةسالخا نع يلا فاك ةهاركلا عمزاو ا لقت نم منك ْ

 ا ارالو هلوث) هيأنع ةءارقلاق طلغلا نمنمؤب الفرصملا ق رثكد طغللا نإل (هرنو هلوق) عمجما :

 نااهفةو وق أ..اكرذعلا قت عمةرادلا ىلعهؤادازوحضرفلانالرذعلامدعطرش (رذعالت
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 1 (نيعملا تف نملوالاءزما) ا

 :/ صخخأ ىل_عهل+بجوفا.يتيتسدعب نابلصب رصعلاو رهظلاذااعاسج ادارمريغ هرهاظو (ثيدحلا

 ٠ رك ذو ضرغلا لثم نو كل ةءارقريخب نب ةعكوو ةءارقبا نم نيتحكر هلذ انر عقلا دعت ىلصر ال ىأ,ص وصخلا

 / نمكلذ ىلع بترتامو لفنلا ف تاءكرلا عبج ىف ةمجاوةءارقلاناةدافاد هب ثيدحما اذ_طفنصملا

 ثدححلا اذه فنصملاركذ نا نمرهعلا فام عفدن هدو ةيانعلا فاذك ل يوأتلا اذه ىلع ل يلد ةئاملا
 .اراركت نءرح زلادارملا ل قو هلوق) عفادب سلا ذه نان ىو هيةعئو رهن ىتش الامثادارع سدا هموت نا

 'امالسالارفغ نءىوج لهاا تلا (دجاسلا ف هلوق) ةمامالا نءررد ةماقاون اذأب ىأ (خاةعاجا
 "نوك,ن اةفاذع تارم س+ هرعةالصداعأ هنا فن ىنأ نعىور هنا هبفو (ما ىذقب ال لبقو هلوق)

 ١ ىلعوا لهأ هاد مهم ةعاجل ار اركت ىلع لججول مالسالار فن لاقو لاق ىو ىلوالا ةرما فر يصة: هنم حقو

 1 دربالف ةسوسولانهدسةت نمحراثلا هرك ذام ىلعاماو ىرت ااه ناكل داسفل |مهوودنع ةالصلاء اخف
 ا رتوأاو برخملا لسد ناك هنالوةنهكلذ عم ناردلا فو طامتخ لال ناك مدنا مامالا ل_عف نال قو
 ا قاكزاوجااهيذ عصالا ذاب رارتلا لعشف هقلطا )ع ادعاظلغنتي وهلوق) ىنتنا تام ثتالشاعترا
 اره مكتريغرذ_ءالب م_ىطضملا لفت نالدعاقلا.د يق ىلوازاو 4 اناهرب فاض أر عقلا ةنسو ةصالخلا

 ١ عصالا ىلعر ذعريغنمادع اتا هؤادازوحالر دن! اةنسنا ناذيضاق نعلقن ثدحر علا ىفامهفلاذصو

 | عنالو بتنا! هتوددنك ألا في وارتلاو ايف فالخالة دكة مر عقلا ةنس نا قرفلاو جب وارغلا فالخب
 / امد تأ اروانهةقىةلذانلا ناهزاوح معاالودوعقلا نع ردعلاةلاح ص فلا ىنالاغإ وستءاعارةالصلا
 انش طخ تءأرو ةملال نس ثاني ادع انعنيوجو هيفنيس> ىذاقأ اى هبر و صام هش نءالقن ىنعش

 , دايس طخ اذ هدعب تنآر ىنال ىفاشلا ناعصا ىنعبانباغا نع هلو" هصنام نسح مشل |ىهانمنع

 هه

 ءاالإ وقو ىوتاوباصعا نعناه> و هيف نيس> ىذاقلا كح هن :رودو ىسد ةملاةمالعلاوهو ىتعش

 . | مايقلا ىلعةردقلا عمدوعق نم لف:تلازاحاغناو ةردقلا عم ةلفانلا ىفءامال اءاهزاوح ىأ ةلذانلا ىف اهزاوج
 | جاي زالصأ هكرترال هكر تزاذ ماسقلا هيلع قس اعرف حوضومريحةالصلا ن الو ريان هءقدر وأا

 ١ نالهكح رثىلاىذفيدقامهرف اطرتشد ال ةراثملاه ذهن اكاامو ةدجاو ريغاهنوكل كل حو رعشم ري ىأ

 ١ مطقنبال كامرتش الف ىلصملا ىلع قش اعرهنال كلذ ىلا ىضغن دق ما قلاو اريخ نوكمال كرت ىلا ىذغن ام
 1 دعاقلا | وسلا هنا اقر دع نمإلا م الار ف صندل نكل (ادءاقهلوق) ةراة عربا نعهسسا

 1 نمفصنلا ىلع مالا ةالصت د دا ىو للا لاقو ىلن زرذءنمالا مثاقلا ةالص نم فصنلا ىلع

 لفاونلا ىنعاعالابهالصلازا اوج ىضتقي لكلا هك ذىذلا ثيدحملان الءاو ةيلال مرش دءاقلاّةالص

 ١ نعزلا ةلاحٍض هرقل ةالصل ة.سسنلاب هنا ىلع ثيد-كلا لج نكعتلق نافدوعقلا ىل_ءةردقلا مولو
 | ةردق ل نك, مولذ ادعاقلا باوث نمفصن' !ىلعهنانمتانلا تاوث ىلع مكمل ءانأب لحما اذهتاقدوعقلا

 .|هيفوربتةيفرظلاواامنايواثدتبمىأ ةيلاح ىلع بصت (ءانبوءادتباهلوق) هناون صن لدوعقلا ىلع

 ءاددباسيلذااضبأر طن هيف ةيفرظلاو |هلوقو عادلا ىلع فوقوم لالا ىلءارو ص:هردصملا ىحي نأ

 ش عزم بصنلا ناءبقعتو لبق اذك ةفرظاا فوهو ضفاخملا عزن ىلع نان وصنما .هلب نيفرظءاسشبو

 تةووءادةباتفوىأ ت قولا نعامبت ان نامزاقرظامهنا قىاو هسقب ممةعواضد أ ىاعم ضفاخلا

 1 ْ كلام نيالا ءائب
 يك نامزلا فرظىف كاذو « ردصهناكم نعم وذ دقو

 ىلاهدقاسل او همن ربصتب وهشيلا لع ساكن اهتفكواستحملءقو (اعدرمد ءقر لبق هلوذ)

 نااار اتا (دهمثتلا فاك هلوق) ىلعللريغصلا ة ينم لاح رش اسموملعهروظ نم طم شب هسفن
ْ 

 ظ
 نك هيرمان ءأر هل ىلع 53 دععضتالا
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 مآ : ( نكح هال: م ىلع)

 تدجو دو ةعكر فرو لوالا فتءار ةلادو-و ىلا !!ىقعورشا احل طرعش : مامالا نال فسونأو

 ىفأر اذا مد : نالفالصال والافأرق :1ناوهد_:ءىناُ“ ]ا ىف هورس مصاذ هنالف فسوب ىنادنعامأ

 ةدعل طرتشم هنال ىناءاا ىف عورمشاا ةعصمدعل نيءاوالا الا ىذقبال دع دنءاذكو ىلوالاب هنشعكري ىدح
 ىدحا ىأر قولا« رأ ىذةوهلرق) لرالا عسفشلا 54 ءلكف ةءارقلادوحو قائلا ف عو 8
 بوجوامأ فسوب ناو مامالا دن ءاذدو 000 هددو (نييوخألا ىدحاو نيلوال

 كرتلارداسفلاو امهادحاىفالةعرتلا نالطب بجو نيءاوالا ىف جءا ارقلا كرثنالف مامالا دنععد

 اضأر زيراته ةموهوتدساو ةككر ىارئاذ انهيار دك تق 0

 |ماجىاث ااعغشلا مو زن ق-ىنامتاق مب وءاضقلا مو زا قح ىف اهئالطبب انمكف ةيانعلا بان ف

 ةيسناءنالطب رابتعان اراتءاة رتل ناكف ةدع ردقلا ىلع دوعن اهئا ب وا الادب نم لك ىف ريف
 ىنا لاف عورشلاةهسوةعرتلاءاقمل طرخشا :مامالاف قرناس الة سنلاهاقب راشد او لو الا مفشأ

 ءادالا هسف ناو ةسيردتلا لطساللوالا عفشلا نم هك هلا ةلرخف ةعكر ولو لوال ا ىفةءارقل

 هشلاىةءارقلاك رت نالف فسون ىأ دنع عد رالا بوج وامأو هدنعدسفبال هناف ىرمه ملا نسل اال
 ىلا يمك 2/4 فاسو هن ءالصل دوو ليات ان نر 0 انالطب بجوبالل

 نكما هس هزانال سكعلا ىلعو ةالصلا همزات لاس فالا نودّدءار لان ِن ع نماخلاو ىدتقملاو سونألاو

 دسفب ال هكحرت نا[ كف كرت نم ىوق أب سال هنال اب ز هكر ت ىل-_عدب يزيالودو:انالاواا
 هقسواق امملاعفالان ا تكمل .ىامم لو مزعاول كما ءادد نال ة عرق

 نالط ب>والءادالا كرتنارهنلاو يلد نلاك» ,رهاظوةرانعلا باب مف :وضوال ىهذوءا ءالا كرت

 ماما فلحنوأ ادرفنم ناك ا ذااسعهدمق ث.حةراسبنل امالكن ره يف الشوهر مما ناكتأو أ 1

 رذع مامالا ةعباتم نعهعنمولاعفروصتب نان كع تاقءادالا كرت ىدتقملا نهرو د:.ف.ك تان
 ىأ (ريغال نم. اوالاىدحا ىفأرق ردو اهلوق) ناكرالا : نمئدكلذ بد د هناف تح ماحدزاوا مو 01

 راشاو ىلا لاق عو مثلا ةدصو هيتعكر ىدحا ىفةءار ةلاكلرتي لوالاداسغلامهدنءاعب رأ ىذقيكل ذك

 ىضةد«دنعو هلوق) امهدنعاءيرأ ىضقياذهلف هف:ءارقل اهكرتلاضي أ ىنالاداسف ىلاربغالا د
 نال طقفني.اوال ا ىد>|ىنو انيب رخالا ىدحاو نم. ا ةاذااعق ىأ (اهرفن اوال

 فاك ةدوسلا ةعكرلاديقاذاةسءرمكلا لطس امهادحا وا نيماو الاىف ةءارقلا كرتن اد مدنع لضألا
 ةعكرادتق ذاهلوقو تدسفدق لاعفالاو لاعذ لالدق ءتاهمالا مالطبا ةعرتلا ىلع ءانبلا عمبالف ولبن

 عج قوءار ةلاىناثلا عفشلا ف عورشلا ةدصو ةعردقأا# ءاقرل طرخشا !دمعف مي كماَمَح ءكرتلان الو : هلأ

 هرك دىذلا طرشلاءهدنعة عر هقلا لطم لوالا عفشلا ىدحا ىفةءار لا كرتفةدعقلاو لوالاعفشلا

 نتمىنادروصدقو ةئاْملا, تقلا ذو (هجوا ا ىفذ هلوذ) ةدحسلا ةعكرلا د سقت ىنعا لب 7 7

 اردتسالان سكرامهنن ياس راسو ى ادع نعم عب رالا ىف :ءارقلا كرت والا اذكه ىزأر
 شتي نييزنالا ىذج او نادال ىدجا ار ةعلاحم !ااهل.و 9 ىتلاكابف فالخلا عب رخالاىدح

 ةسماخلاهلمق ىتااك اهمف فالخلا طقفنيءلوالا ى د>|ىنأرق ةعب ارلااعب رأامهد: :عو نع نيتك

 اقاةتاريغال نم .اوالاىضقي نمي والا 2 لااقاذ: اريغال نمد رخالا ىذقب ريغال نممأو' ]1

 ىدحاو نييرخالا فأر ةةنماثلااقافتاريغالنمب رخالا ىذةب نسب رخالاىدحاونءلوالا فأر ارةةاسلا :

 ةسسه ىلا حّرفتت ى هو ىرتاك ةمقافو ةعب ر أوةيفالخ ارثمةعب رأفاقاغت اريغالنيملوالا ىضقي يلوا

 اهنم لك ةنماثل اوةعباس لاو ةعبارلاو دود ىرأب ةئلاثلاو نتروص ىدصت ”ةساثلانالةروكرشع |

 مم " نرلو كرعلا لمق ن هءاماساداسقلان العار ةلاعاداالوءا ارقلاكرئاولك ىف ةه.قلادرومو نيترو

 هلوق.ل ارك ذيلو هلوق لدداوأ لوقأو ىاش هيضققت ةيلقعلا ة_مسقلا ع نأ عه لك !!قأر ةاذاامةعمقلا ف

 لل ب



 (نيعملا تف نملوالا“زجلا) م

 سس

 ا ل.لعن موهفف لزالاد اسف بجوبالى اثلاداسفف دوعقلاب دق هنا نم ىلا زف !لوالا ىلا دأسفلا ىرم-:

 عت لاف لوقنموهواش ةينلا حرمت فرك دو جيلا ىلعتاعكر ع
 ىلع دوعقلا كرتنانمق.سام عمامه دنع عدرالاءاضق همزاي فيكتلق ناف سنا لكلا همز هدفا :صرغلا زاعةدحاوةالص لكل اقالاو نيتعك رلا سأ رىلءدعق اذا اعدمقم هدح ىلع ةالص لغنلا ىف
 أد بق مدعل الفذ نيتمكر ءاضق الا امه دنع هءاع بصال ن | ىئيتف اههدنع ةدلاداسف بحوتالةينادلا
 ا هنمد-واذاام علوه دوعتلا كرتب لالا عفشلاد اسنمدعن ارهاظلا تلودوعقلا كرتيل والا عفشلا
 لالا ىلا ىناثلا نمىرمم» داسفلا نافالصأ دوعقلاكرتاذااماالثم ةسداسلاوأ ةعبارلا سأر ىلع دوعقتلا
 أ اعوطت تاعكر عدرا لص ل جر ىواتةلا ف ه _ريةاماض:أ هيلاريش وىليزلا نعمهانمّدق امكلذ ىلارعشت
 |١ قرع رص ل يلعتلا ذوق ىدم ارطلا لاق ىهتن انكرتب تدسففةريخالا اهنا لع دج وبلا لف ىناسشلا عفشلا أ ماعضناب ىلو أ اهعوقول ناك ةمعلاب كلا نال فالحخالا حالا ىفد سف: ىلو الاد رعقلا ءلرتو هلذانانالث ىلص اأو دع لوةوهود فت سابقلا فو امو ةوهو اناس |هيالصدسفت ال نيتهكر ا سأر ىلعدعت»لو
 ا هلوق لدءاول حراشلا نال_ءاواضنإ اىلوالاّ:دعقتلا لرترالةري_>الاهدعقلا كَ ارتد فت اسغادالصلان |
 1 همز ال هنااسم وق ىلا عجر ف سونانأ نا 5 لاو ىد_هازلا لاقواههو ةكف سو ىنأ نعةاورارهاظو || اي زلا نموسهفي [كديهذ «هناال هنعةياور در كلذ نال ىلوأ ناكل ا نعو هلوقب فسوي ى أ دنعو
 ىناثلا ف عورشلا ةح مدع مزاف هيف ةءارقلا كرنب لالا عفشلادسفادقو هعورش مص هنالد هنو مامالا |١ دنعىأ (نيتعكرىضق ايش َنيفأر قي )وأ هلوق) رب كلا ىلحل حرش طقف ناستءكر لب اهتيشن عسب رآلا
 بقعتو لدق اذكواولاب ص: هنا همفو ماع ىلع صاخ ف طعدسفأ ىلع فطءأر قب لواهلوقوالص أد جوت لود ينم لكى دهم دنعو ةعكر ىولو لالا ىفةءارقلا مامال ادذعىناثلا ىنعو رشا ةحل طرتش هنالا

 م :
| ١ 1 
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 ظ ١ ذل ىف هعورمش ص هنال (فسو»ىنالا والخ هلوذ ) ىت>وواولا نم لكن لب اه دحو اهب صوصخخر يغ هنأ

 |لؤالا هعفشامأ هيفةءارقلا لري مد سفأ مث ىنأستلا ىف هعو رش مص هنال (عاجالا,نبب رخالا ءاضق هيلعف ا أ [وقزهدنعاع راىذقب اذهل لوالاع فشلا ىفةءارقلادوج وىناثلا ىفعورشتلا أ طرتشد ال هنال هدع
 |نالف دو مامالا دنعاما (عاجالاب نيلوالاءاضق هملعف هلوق) 4 .قعكر نم لكق هتءارقل دسفب ف

 ءلك ىقرءارقلا هلرت دسف لوالا هعفش

/ 
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 | نسوي ىنأ دنءامأو ىفاسألا فعو سلا ةعص مدع مزاف د تعكر ن

 . | ءاضق هلع بج وانا هنالق._امدررلعلل رهاظ (عاج الا نيب رخانا ءاضق هيلعف ريغال نيو رخالا ىدح اونيلوالا فأر قوأ هلو) هيتعكر ىف هن“ ارقلد فيل هنكل عصناو ىلاسثلا ف هعورمش نال
 / أادسنم ىناثلا ىف هعورشش مصو هنتعكر نم لكى ةءارقلابمدسق لالا هعفش نال عاسج الابن رخالا
 | ىدحا فأر قوأ هلوق) عاجالاءنييرخالا ء[ قف هيلع نحو اذهل هةيتعكر ىدسح اق ةءارعلا كرم
 3 ءاضق هلع بجوامتاعد رالاةاضق فدو ىأ دنو (ا.هدنع نيتعكرءاضق هيلعفريغال نين رخ الا
 ]| لك قراو لوألا :ءارقلادوجو ىفاثلاىف عورمتلاةحصل طرتشم منان م قبس ل دهعو مامالادنعنتتعكر
 . || عورمثلا ة ص مدع مزافالصأ لوآلا عفشلا ىف ةءارقلادج ونللو هيتعكر نم لك ده دنعو مام الا هذع
 لوالا ىنةءارقلادوجوىفاثلا ىف عو رشلا ةخمل طرتش الذاهدنعىناثلا ىقهعو رش حم هناالا ه.ةةءارقلا ا.( هكرتي دف ناولوالا هعفش نال عيزالا ىضقي فو ىنأ دنءو امه دنعنيتعكرءاضق بجو 3ه3 ىلا
 نس رثالا وا هلوقإ .دنء تاعكحر عد راىضقياذهلف هيتعكر ىدد اى ةءارقلا ءرتيداسف مت الصا

 || مامالا دنع ىناثلا ىف هعورش مص نال عاجالا نييلوال اءاضق هءلع تجواستا (ا ني

1 
1 
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 ءاوالا ىدحاو |
 8 ا

 ميس ل ا

 اخ
 منزل

 نك



 ه6 06 كال ىلع)

 لصااواروف لفنلا فاهءورش لاح ضخ ااهقرطاذا سعي قداءاضقلا بجو هلوق نالىدصقلا|
 نوكج#الاولاإلهد_ىفيملاذااءا دم قم دصق لفذلا نم هبق : عرش امءاضق بوو لعح مسالا
 رغ ىلعالو لفنلان مهركذاملجاذاف ملا _تضاحمتلفنل اق تءرشولو هلوق نمر دامتملاوشاامانم ظ
 همهفأم ىلع ةلالدال ىلب زلا ن نعىتسامو همالك ماثتلالا لص ىدصقلا لعاشاوال ||

 ثنحن الد ةسنلا.ةعكر تي ىتح الصم ىمعسال هنا هلوق نم هركذ امذاد قتلا نم يومنا دس
 0 اذاالا االدالصلا فو همف عورشلادرعك 0 ىع-» موصلا ىف هنانأههئدب قرفب تن :كللرظنل ب هنا لصأ 8 ا

 ْ : ١ ا شام نم ةمح نم لب ةمث» ا ءذهنمام_ نب قرفالفداسفالاب ةاضقلا بوجؤلرطتلابامأو هلا |

 ا 00 اردصق فلا ناك نال اعلا دسفا ناوانلاطمؤ اضق همزاب هدسفامث موصلاوأ ةالصلا لفن نا
 رد 0 ةالصلا نمد قرغلا نم ىجاي زلارك ذام ن نالعت اذه. نموه.ؤ ينارابتجاةميرفنسقأاا ل 9

 لوب 7 || ىفاشلادنعو هلوق) ةالصلا فاذكحمهوهلوقب امني ىوس ثيح حارعملا قهركذامىنانبال مودلاو 2
 ذر لا ف نع هتنامص بمف ةيردق ىدؤملان انو عربتملا ىلع مو زئالو عرتشمهنال ماقال ل

 ١ لو“ 1 همززاذاتةرملاو جلاكراصق هبف ىضملا موزلب .الا كلد نكح: ءالو ككاعااواط الو ىلاعت هلوقل نالط.

 انقلاهملع سو را ٠ مك رح هلوق) امهف :ىفاشال فالخالهناد- في ةردملاو لاك هإ اوقو ىباب زداسفالاب

 تر فيم ا :زه,لاقامنااض أ انمدقو قرفلا هجو مدقتو موصلايةالصالارابتعا )ع ءاضقلا همزا. الرفزلا 90

 كولر ضرر 6, | نمرثك [لفثلاة رتب همزلبال هبا ىلععاذب (حانيتعكر ىضاوهلوقإ) مامالا نعنيتياورلا ف 5: ض
 قالا ضراعالا ياو راارهاظوهواممنمرثك | ىو اوني كا | ٠ ترهل ىلصع ىدةناول عوطتملانال ||“ ٍ

 دو مامال الص معلا ءادتقالاب هبالتريخالاّةدعقلا ىفوأ اهو اىفه.ىدتقاءاوساعبر | ىضقي ةنافاوعط 6 1
9 2 

 دكّوااةنسلا لعشف لقنلا ف قلطا (اهرا لفنلا ف ىزوا هلود) رحب عب ادام 'اذاكعب داوشي

 هنثر كم || لوق ىلعو لفن !هنالتياو رلاره اظ ىف نتعكر ىضذق اهعطقول ي- نيتعكرالا ا رمق عورشلاب بحالفرهأت

 ٍْ  1ةالصا|هنالت دكا ةنسلا ىف هلوقر اتحخأ نم با ا نمو ىلوأ ةنسلا ىنف عوطت || ىفاءبز | ىضقي ف سونى 0

 لطبتالىفاشلا عفشلا ىلا لقنات عسدسلاب عم رفكلاريخاوإو ىفاثل ا عفشلا ىف ومسهلا .

  7ولهناللو الادوعقلاب و قافت الان مةعكر ىضة اشو لو هنال هيد.ق ةولخ |ًةعص عنقتو رضاك

 ةمضرف ى رباد# ناب عاجالا ىو عدنيه اش عشلا بقعتور مناعاجج اعبر |ىضق نييرخالا د.-ةاودع ل |
 الخال لوقأو ىرتاطقف دنع هؤاضق همزارف هعفش دس داقفد عقل ثيحو عفش لكسأر ىلع دل 2 لا

 مامالا ن نسحتسا نكملود حلاق هيواكرتب داسفلا هسايقو عفش لكس أر ىلعةدعقلا ةيضرفف مهنا

 تاو حتر ,ملاوأ. ةأمن نانييتدوءقلا لق ةئااثلا ىلا ماقاذاف جو رذلل ةددقلا ةضرف نايف دواو) 0

 خدعقلا كلرئاهداسف ىرب هلوةبةدعقل | ةيضرف ىرب هلوق ل دماولف ؟ىعأد 9 هرك هلق اذهاذ جور -

 لاكش االف هماعور بلا نأ هدوجو الذ ااعاجا ةلغفل فذح دحر متلاةراسعىف باوصلااو اناوص ناكل 2

 ىقلاكلاعبترونلا بح اص نارهطظ مثد لوق ىل_ءالا فوق ىلع مدرالاءاضو موزل م مك ذام لمحيو
 «.ارعملا ف كلصاحم اور ذعل داسفل | ناكولام مفهقلاع | (مدسفاوهلوق) رطأ قبسوهو عاجالا ىوعدأ ظ

 رذءريغ وأ امحلالخ ىف ضم اكرذعب ناكءاوس م وص) اوةالصلاداسفا فاضضلا وزال ا

 ريغل موصل |ىفهتحابايفا اوفلةجناوز ذعر يخل ال هل ىفداسفالا لمصال هناو ام مفر ذ عب داسفالا لد هنأو |

 ىلا ماقامد- لعب ىتعب (لوالادوعقل ادعب هلوق ) جاسم ىتتنملاةياو ر فو حاب الّباو راارهاظ قفرذع ١

 اضنأه .اعل ديوامه-فعورشلا قس عدة سا هبال رخالادسف امث حر اش وق هيلع دوران ْ

 عفشلا نالئث هم نايل ةلاثلا ىلا ماسقلا لمق دوءقلا دعب داسفالا ناكول ىتجنيتعكو و ىذفو فصال
 دعب داسفال اناكولامىنعأ نلسملا ف ىأ (اعب رأ ف سون هأدذعو هلوق) ٠ 5 ريغق عرش مودوعقاام | ْ

 نالالل_ةنلا فو رذنلا فد سلا, ترقق ادق ةدنلا ناانلق رذنلابعورشللا رابتءاهل.ةوأدوعقلا| ش
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 محصح سا -سقا



 (نرءلا تق نملوالاءز1) 5

 راشأا هلاقام كلذلاذ_تأ « عراشلامزلت عبس لفاونلا نم
 ٠ دادلا همارحا ةرمع هفوكع « عبارده فاوطةالصموص ظ

 || هلق اناروذنم 5, ناواقلطم موصلا هل طرتش: هنا نمحوجرملا لوقلا ىلعىن هنالئث فاكتعالا وا
 ءاضقلابوجو مءاضقلا أترالف ةءاسوأو د> وام هلذأ ن اوطارتشالا مدع ن مارلا ىلعامأو مون اذه ىلع

 ٠ ةالصلاكر ةزاانالح ءاضقلا همزا. الاد صق ناك, مولف ادصق عورشلان أك اذا هلع هف عر امداسفاب

 اهالصو اها ةماخ | ىلاةريدخالا دعقلاد «ب ماقولا ذكووادأ هنانيمت ثرهظلا ىف عرش ناك هروذطملا

 || اعوطت هموص متي ئث هيلع سل هنا لع متءاضقلا ةيذب موصلا ىف عرسشولاذكوئث همزانال اهد فأول هناف

 ِ | ةيلغنلان ع حجرذمال عورسشلاب لفذلا بج واذاو جارعملانع ىوجر فز افالءاضقلا همزابال رطفأولو

 ! أ : ااعوطت ىؤنو اذكوهدهعلا ن عبرت ءاضقلاو: لو هب ىدتقا مث هعطقف ضرتفع عوامة «ىدتف اولاذهو

 الفا ناك اذاام هلحم عور شل انموزللا مثتادايزلا ىفاملافالخ لءالا نعرهن ىناثأاو مامالا لوق ىف
 1 بنجوأةأرم اوأ ىمأ ةالص ىف حرمشول عئادمل انع ملا ام هيلععرفتيو ممعلاريغيف عورمشلاب همزلب

 ىلوأ ناكلاوتعص مدع نب تف هلو قب اهد ذاق هلوق ل دأوأ ركل ىبتن اهل عءاضقال اهدسفاف ثد#وأ

 5 نم ىق.سأام ىلعءانب ءاضقنل | بوجو جنو ه.فامارهاظ ىالا اريغقاذهو ةدصلا قسعا رفداسفالان اال

 | امناوءاوتسالا اذكو (عولطلاو بورغلادنعولر هلوق) ةءارقلاناوأءاح اذاد فت مث مصب عورمشلا نا
 || قفاودلبورغلا نع عول طلاوخأو لاق ىاشلا نع ىؤج دال_هءادأ همف ىنأتد ال قضت قو هنال هرك ذل

 || ىأعطقلا شو رينلا ىفلاقعئاد,ءاسأ نكل ه.اعءاضقالف ّحَأ ناواهعطق لضفالاف هوركم تقو ىف

 نءن تاورلاىدح اوه_هوركل 'تاقوالا ولو عو رششلاب موزالا نم ركذام مة مصءملا نءاحورن بح
 ةهو ركحا ان افوالاف موصلا ف عو رثلابارابتعا تافوالاهذهقعو رشأابهمزلب الهنا هنعو مامالا

 ْ عورشل درع ثن> اذودوص-لاءالا الدالصلا ىو همف عورشل ااهئاص هتسمسأ هعحرهاظلا ىلع قرغلاو

 ا ىليزهلاط ابجوف موصلا ف عورشلادر عك ىهناااكترمرب صد هنا لصاحن او ىلصن ال فال موص: الف

 [ًاوههنعىبنملاو ةعكرتي ىتحاءلصم ىعال هنالعورمشلادرعجم ىهنللاكتر مريصن ال ث.حهالصلا فال

 ةهارك ال هنالا بف ىلصرو أ ةهوركلاتاقوالا ف موصت نارذنولاكر اصف ةعكرا ماع ل.فدجوت لوةالصلا

 نعهتنايص بجوذ ةيرق عقوهادأامنال (هاضقهدسفأوىت>هلوق) هتنامصتةدالوق مازتلالا ف
 | جونا لعاوردتْضاحةءاصوأ ةماصموءام ىأر معتك هلعفربذب د فولا ذكو هسنع ىبهنملانالطبلا
 |١ ىو هلاةمؤاضق همزابال لاحت اى هدسفأولامأ لاعلل هدسف. لا ذااع جارعملا فهديقداسفالاءءاضقلا
 ةعكرم ىت> ايلصم ىعسالهزاموصلاو ةالصلا نس: قرغلا هجوىفى ل زلالوق ه.اعل ديو ةشاحلا ف
 أ[ نم جارعملا نعى ومادمىلا هلقنامرل اودأو ةعكر أ اذااهد_قمداالارءاضقلا وجو ناهاضتقمذا

 ا رغْلا لفنال همسنلاب ل.هفتلا نا هبرادع نمم-جقيذارا غار دلاةرادع نم وهف املفلا خم ليسصفتلا

 ٠ رر<افداسف الارءاضقلا بوجو هيلع ب ترث هدف عورشل ادرحم ناق ىدصقلا لغنلا فالخ ىدصقلا

 1 عورشلادر«ناه مالك قاس ن هداف ىلا_:بهقلا اذكو ردلا ام لدم غلا فو جارعملا هعجارع

 ليصفتلا نم سام ىل_عهراق نوذطملافالخذاةالااضقلاب وجو هءأع بترتب ىد_صقلا لفنلا ىف

 ىرغصلا ىو اسهصنو ماسمسالا تشي هنام ىل_عل_هعلل ةلداتىهاذافجارعملا ةراسعتيأ رمش
 تاق لاهءاضقلا»_لعود_سفامت ىضملاراتخ اولاماءاضقلا همزادال ل اسحنا قىلفنلا مولا تهل

 هلوق قلغنلا قاطاهناهتباغىبتناءاضقلا بجو تضاح مث ل فنلا فتءءرشولو ةالصا | ىف اذكحجوو

 ( اهالخ ىدصقلاريغلا لال ة.سنلاسنا ىلع لمحفءاضقلا همزا.ال لاحم ف لفنلا موصل اده_سفاول
 ريغلا لفنلا ىلع هل ج معدال ثيح تضاح م لفذلا ف تءرمثولو هلوق فالخم ىوجناد.سلا همهفاسا
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 م (نيك- هال نم ىلع)

 دنءوهلوق) ىايزاهرد_ةوةءار ةلاةفصورفسلاب اطوقسلا قد ىف هقراغي لب لالا لك اش: الفلا

 ىوراسهف دال لاانلقةالص عكر لكوت ءارقبالاةالصال مالسلا هل ةلوقل (تاعكرا لك قيد
 فل اذاام فال. الص ىلص. ال فلح نكن اةعكرلا ىهواهنهلماكل ا ىلا فرصنت اك رضةروك م

 ماقمرثك لل ة- ماقا (تاعكر ثالث ”قكالامدنءوهلوق) ةدصسلا,ةعكرلا دق اذا ثنخت هناف ىلص

 تاعكر لك ىفوهلوة) نمي رسال ىف سو نيملوالا أرق ادوعسمنماو ىل_عن - قيسامانأو
 راتعكرالا ىلوالاةعرتلاببحالاذفو :أدتيمةع رك ةكلاثلا ىلا ما قلاف:الص عفش لكنال (لف

 هدعقلا كرت عمم تدصاسا كلذكن اكولهناء ضرتعاواضن أذوعش ناهسامقو هباده هئلاثل | قرف باو

 وهاذهناب تا ركذتاذااعلا دولا ب يووهمسالد جه # و مصن انجل امه
 ني-ةعكرحرمشاك اعبرأ عرش عوطتلا نال ل_طمتال ناس سالا ىو ةياور ىفرفتو ده لاق هيو سأ

 ضراعلالاةدح ىلعةالص عفش لك نا ملت هلصاحو ف :د_>اواهلعسا وددت نكماةدعقلا كرئاذأَو

 ةعمجاو رهظلاةن هس لإ مقم الهرمغو ىتا ىفام كلذ 0 الو ىنشالف اذه 57

 هو نم مرهطظلا ترش اهئاكس ةطغف نتءكرىذق اهدسف أول هنا أ .بو ةدحاو ةالصام الاه دعب لأ ا

 نيتعكر |!سأر ىلع دوعقلا كرنب اناس اداسفلا مدعىجاد زل لاعو زم نيوشلاباواعف هحو نمهتقرا
 نان دع-ةدمو ةئلا || ىلإ م ماقاذات جو رذلل ضرتفااسئادوعقلان ال هلوقب 91 ماهالادس

 اسانق داسفلا معالار غلاف نكل م هعلاىفناملاو تسلا اذكولاقب و رخما ناوأ نام
 ىلا مامقلان ا نمو اه ىلع اذهستتسم ىلا كاور كامن لعامة دعقي ”(ناةوأ تس لصوأ اناسقت
 اا ورررتلا راحتي الاىلوالا ةعر كا رحت ة زنى ف
 ةيدلا قاطع عوطتلا ىف عرمش ذاامافرو مشملاب دسقتلل جامي ىتحناعكحر ءدرأ ىوناذاامانضشو
 3 د طو سم ق هل*هو لأق طبخات نءةيابنلا فاك تاناورلا عج ىف قافتالاب نيتءكر نه 2

 هريغو تحل ن نع ىتساعؤاهتدشب عم رالا همزلب كاد نء قا سامروهثملا لب اتهود ريغو مال

 ردلاق هز. ذ هرمس تل مضت :ةدحاوتالصاهئايزإإ ءاهد- هد ىتلاو ةعمجلاورهظلا ة ند ىف مفتسال هلأ

 هنابروك ذملا ليلعتلا ىل-ع ردت |مثةالص عفش لكنال هلوب لفنلا لكفا طرف:ءارقلا نوكل اع

 اهنالةءارقلا ىف طامتحالا همف مزلف ةملفنلا تاور هيف نال(رتولاو هلوق) . لمأ: فة دكوملا ةيعابرلا نزلا
 اضرذرتولا ىف لالادوعقلان وكنا ىتش لاق اسم اماهةسفروع دعفلاك الذ سفل ١
 امالكشالوالا دوس-قل|نودةءارقلا ف ةءلفنلاةاعارم س٠ هم ىف ن امل صاس#:اوةءارقلاك اطأم

 مامالا عم لد راو وو دكا هكرث الشب ىلفنتلاف لفنلا ةهج «بفرمتعا نارتولا نال 8”

 هناب بدجأو ةئااسثلا ف تالة ءار ةلاق ضرغلاةهحريتءانا ادةعبار مضي اهالضامدعي توت ب

 اعف لفنلا ةهج ىل- ءضرفلاةهجحرو لفنلا تاعك ءا ارقال عجرباهف ضرفلا ةو> ىلع لفنلا ةهج

 لغنلا هش ناب-ش همفرتولا نا مالكلا اذهب ديريهاوا: ىف ىساباوطلا لاق ىح تا برخلاكت انكر ك

: 

 قوالاةدعقل او برغماكت اعكرلا ف ضرفلا ةهجريتعاف هطح امهنم لكى نعرفو» ناهش .هيفام لك
 مزلو هلوق) اها نعبشلا ىلعاريفوتةءار ةلاىلفنلاةهجريتءاورتولا اذكف ضرف» تسدأ فل ا

 اعوأ لاقال هو هناوأ لق ئذلالاهتسان م هنابرينلا ىف همقعت و ىندع امودوأ ةالض (عورشلا,لغنل "2

 تويم ن|لءانافاع زلاماللكن «لعب أم ىلع رعلا قالو هنف ىقاشلل ف الخال ةنالاحوأ لما كوأأو

 نيرماذح اب عورمشلاو عورشلا وهو لعفلاببحيامو ركن اوهو لوقلاب بصامناعون همازتلاهدبعلا لل
 نيندلار دض ملق كلذ عمسو أ دعم ردنا افلا 1املاىلا مايقلابوأ حاتشفالاامأ|

 2 ناو يب

 ْ مولعمو 4 .: ضرغلاوكذتكهلدسفم هر تقل يف هر ' ذيذاض رفلا همشوداحأ الار اخ نموهذا هليلدرو#



 ظ ش ْ (نينملا تف نءلوالاهزحلا) 7 7

 أ ىرحام مدباملا نع بلال. منرمثلا فاك اقافت ا هركتالامرملعةدانزلاتالاو ةملضفالا ثدح نه ىأ حل
 [ ابونا نع ىايزلا ف عصالا فال ةواستز المل تاعكر نامت ىلع ةدايزلا ةهاركن م فنصللا هيلع
 | عئادللاهنانيز عشلا نع ةياالينرمثلا فترأر مثةدامعل | لصو نمابذ ال ةدارزلا ةهارك مدع عصالا
 || ىامنامثلصاو يحتلا فاد ادقف ىهتناو رك هنا يملا لاقو ةهاركلا مدع ىمشرسلا يدع" در

 ممظقست نامءاب نل صاح اوءابلاف دف نيونتلاو ءاملا ناك اس تلاف فيفذعال ءابلا تنكس

 ش ريغرعشلا فءاحامو راوج ىرك ىرعف عمجب سل هناليصنل ادنعتدورُ و عفرلا دنع نيونتلا
 أءابلا فذ ح اهمزايدقو ضاق بارعاةررعم ىهف حامعلا نعىوج عج هنا مهوت ىلعو ف فرصنم

 | هنمرب-غ(عابر هلوق) انا تءأرو نامي ترعو نا هذهو نوذلا ىلعةرهاظ تاكر حي برعتذ

 هدنعو هلوذ) ىيع ثالث ةثالثث نع لودعم نالثك عب رأ ةعب رأ نع لودعم هنال لدعلاو فصولل
 ١ نم مامالل عياش هءلدتساا مساق عشلاهدرو جارعم ثيدهللاعاست| تفي اماوقبو (ىنةملاللا ف
 ُك.نردق ىلع لرحأ انامالسلا اعل اقدقو سفنلا ىلعةقثمرثك أاهنوك.] تحرت عدرالانا

 || عارتلاريغىف فال اور هنرتوال عفش هداربن الحى ةمنيمحاصلاثيدحيف مالسلاهءلعهلوقوأأ مش ىو
 مجاضملا نعمسهب ونج ىناكت” ىلا عت هلوقلر اهنلا الص ن ملضفأ ل مالا ةالصو ىوج دك وما ننسلاو 000 3 4

 اب لبللا مايق لاطأ نم مالسلا هيلع ىلاقو نيءأ رق نم مهل خام سفن لعتالف ىلاعت لاقمت هر 0 0 4 /

 هالصل اه رابلاثيدحت (ىنثمامرت ىذا كلا دنعوهلوق) هرهوج | نعةلالمن رشة ها.قلامونهنع هدب نإ بح / 555 3

 ت«'نئلولقنلا ل هأدنعتش لق .اسللاثيدح نا يلد زلا فاك باوجاو ىنثم ىةمراسهتلاو لبللا 30 و 0 0 1
 مدرالا ىلع بظاوب ناكواعب رأءاشعلا دعب ىلصن ناكمالسلا هماعهنان مدروام مام اللورثوال عفش انعف 7 نايم ٍ د 0

 لبجودزالا نمنطب قرابون ادمه نهنطب قرانىذولاة يسن فاسقلاوءارلادكق راسلاو ىضلاىفإإ و الا

 تونقلا لوطةالصا|لضفأ مالسلا هيلع هلوقل (مناتحأ مايقلا لوطوهلوق) بالا نع انش نولاب يهاب زو ماضرو

 ةيلالبزرمشلا فوىننعلضفأةءارقلاو ميسقلارثكي دوس ةرثك, وةءارقلارثك مانقلا لوطو مامقلا أ || ةكرحنزب تقر 0

 أ لقنو عئادبلا ف ههحتوانهاكران' الاحرش ف هنعىواعطلالقنفد نعل قتلا فاتءارعملانعأأ فيي هكر تعرإ

 ارامل ا” هودوذوجمل اةرثكب كبلع مالسلا هياع هلوقل لضفأ دومحسلاو عوكرلاةرثكناهنعىتجلا ف 0 : انو 0 ١
 | ىذلاورعلا ف ”لاقةيدوبغلاو عضاوتلا راض دوعسلانالود جاسوهو هبر نمدبعلا نوكيام برقأ || هي 0 0

 | لاقشح اولا كذا فلاختوهو ىبت اههجوركذو مانقلا لوطن مرضفأ؟كاعكراةرتكتارهظ || همر تمرر
 الالب تاعكر عد رأنملضفأ مامقلا لوطن ناتعكرلا ىأ دوما ةرثك ن مىلوأ ما قل لوط هلوق ريسفت ف سر را اكإ

 27 الل هل وس ا 5 ا
 رفايالذ هبلعواولاواذكح ىنعلا ضرفلاهىدارملا (ضرفلا تهكر فض رف ةءاردقلاو هلوق) لوط ا
 د

 || هيلع بص هلاو تحص طقف نيب رخالا ىفأر قول هنا اوعجاو اهري غو ه فعل |ىفه عبو نييلوالا ف ضرف
 ااا رحب لحم ن عضرفلاربخأت ى نامل ىلعو بجاولا كرت لّوالا ىلءذ هسس قرهظ اغا فال ارثافوهسلا
 1 مثالا بتارء فال تا فرهظت نا نككو اضد أ سحاو كرتهمف ضرغل ارمخأت ناوهسلا ىف ىنأس نكمل
 ره بجاولا عون ىوق أو ه ىذلا ىلعلا ضرفلا هلراتماىفاثلا ىلعو بجاولا كراتما مان لالا ىلعف
 ىضتقي ىهتن|نميرخالا ىفارقءاش ناو امومف أر ةءاشن ا لضفأ نمملوالا ىفةءارقلا نيمعت نا.سلا هبا ىفامو
 | ريفغلا محلا عرصتل ف عضمنارسعلا قركذ نكل نيبأوالا ىفةءارقلا كرب وهمدلا دون بوجو مدع
 رمالانال رفز لوةوهو ىرصللا نسحلاىأ (ةعكرىفن ساد دعو هلوق) ةسلضفالابال بوجولا
 عفشلاو هجو لك نمنالك اتمامهنال صنلاةلالدبةناسنثلا ىفاهانمجوأ نكسلوراركتلا ىغتقبال

 | || نييرخالا ف ميشو نيلوالا أرق ادوعسم نءاو ىلع نعىورو هن قلن الف ل قالا لك اسال ىفاستلا ||
 ىناثلا عفشلا فالذم ىلص قاطع ادارتو نيتعكرب ىةدقت ةلماكل اًدالصلا نأ امهناب ةلك املأ هجوو ىنبع

 ١ ظ ليقو يتلاوهر (بجاؤنيلوالاىفاهتدمعت نكلو هلوق) :ءارقلا ضاوتفا فان ىنعب انش ضارتفالا ىفان
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 1 ) نكح ءءالنم ىلع)

لص نكت ناوس رقلان هةيرق ىلع سانلا عاجا دّرحتدارمل 1
 ' تابودنملا نو لاكش الف ءودفو عبستك ةا

 لقأو ه_:همودقلاورف_سلااتعكرو سهاوملا نءةماالمن مشل ىفاكف اغلا لمق ىن»» ءوضولا دعب ناتعكرأ
 ةالصابنمو ردلضفأر م الاوافاصناولو لضفأ طسوالاهانالثا هلعجولو نامثةر هوما ىنام ىلع لمالاةالصا ١
 سانعان تاطا ادع نب سانعلل مالسلا هيلع لاق لاق سانع نبا نعةمركع هناور نمرحتلا ىفاكمعباسقلا ١

 .دعومأط: هث.دحو هعدق هرخآو هلأ كمنذكل هللارفغ كلذ تلعف تنأ اذا كهفمأ الاكطعأ الأ دانعأ
 نمتغرفاذافةروسو ناكل ةحتافب ةعكر لكى أر قت تاعك عدرأ ىلصت نا هتانالعو هرتش ريكو ءريخط
 عكرت مهر مةريشع سجربك أ هللاو هللاالا هلاالو هتند او هتلا نايس ئاق تنأو لقف ةعكرلوأ ىف:ءارقلا
 متارشعدجاستنأو افوقتفادجاس ىوبتمئارشعا-هوقتف كسار عفرت مئارشع عك اتنأو لوقا
 كلذفارشءاهوت فدو سلا نم سأر عفرت ئارشغاهخوقتف دست مئارشعاهوةةفدوعحسلا نمكسأر مفرأ ١

 مناف لعفاف ةرم مون لكى اهملصت نا تعطتسان ات اعكر عما رأى كلذ لعفت ةعكرلك قنوعسو
 ةرم'لرع ىفذ لءفت نافدرع نس لك ىنف لعفت ل نافةرمروسش لكىفف لعفتمل نأفةرم ةعج لك ىف عطت
 ىرذنملالاقءال هتارفغرأ اديز لم كدونذ تناكولف هر ؟قلاقو ىنارطلاو نامح نءاودو ادونأ ةر

 ىأدحلاةتاهنمو ها ةءاج هعتدقو ةراعجلا نم ةعاجن عةريثك قرط نم ثيدحلا اذه ىورددقو
 رركت:اذاوركتاهتاف ةهوركملا تاقوالا الا اهتدنس ىلععاسج الا ىحدقو نيتعكر عكرب تح سلخالف دولا ؟رحأ لخداذامالسلا هلعهلوةاددعملا ىلاالهتلاىلابرقتلااه:هدوصقملا نالدصملا ية

 هلودخ د دنع ىلص »اش ناكل لخدول حسوني طقست لو مولا فاه ن اتعكرهمف5 مون لكف أو
 اذكوأ منع بوني ضرفلاءاداودوصةملا لصح تدجو تقو ىأ ىنةدحمسملاا ميظعتلاهنال هفارصن ادا

 هلوخد ةيغملا قلاقوةيدتلاة منال, اهنعنوذتلوخدلادنعاهاداّدالص لكن اانمّدقورور ردةنسلا |
 ةيلالينمشةال_طلاربغل ل خداذااهب رمؤن امناودححملا بحت نع رون ءادتقالاوأ ضرفلاةشدعتلا
 ىواهاعفاوطلا مدعو لاق ثدح رولا ف حرص هيو فاوطلارطقست الاه ىلاءاعا همفالصلاريغا هلوقو
 ىمتت !اعبرأ عيرالا يبستلات الكاب دنلوقد» ريغوأ تدم ابنم نكمل نمتوقللاب زعمءاضلا نءردلا ١
 معو عوارتلاالا ةعامس ل فنلا ةهاركمولعملا نمو ربك أهتلاو هللا الا هلاالو هد لاو هللا نايس رهو ١
 نءنوجرذالو ىزازمل اق بئاغرلاًةالص اهلا هو بجر نم عجل وأ ف ةعاملاةهاركاذبم | 0
 الصتم ةنسلل مايقلا دمهتشلا رمش ىفف هب ضرغل ةيلاتلاةنسلا لصو ىلو الا له همقور هت اهرذنب ةهاركلا |

 هيلع ناكى اشلا قو اهدعب سول رك ةنساه دعب ةالص لكن ايراءتخالا ىف حرصو نوذسم ض اب ا

 لاقو مارك الاو لالجلااذاب تكرامت مالسلا كنمو مالسلاتنأ مهللا لوقيامردق ثكجم ماذا مالسلا |
 مالسلا هياع منع تباثلا نالريد لا تف ىنورات اود اروالا ةنسلاو ةضررغلا نمد أزقي ناب سابال ىو / أ

1 

 اهماوف صقني نكلواهطقسل ضرفلاو ةنسلا نيب ملكت (ةقن) ىهتناراكذالا نعةنسلاوخؤب ناك |
 ءارمشوأ عيب لغتشاولةصالخملا نءردلا ىامورب ونت مصالا ىلع ةءردقلا ناني لع لكاذكو طقس لما

 ةعرهقلا فاني لع لكي اهلوقس م دعمصالا نان ههنتمىامهالمال لطشال ةيرسثوأ تل راهداعأ لكأوأ |
 رذن+ الل قو لضفأر فلا ةنسد رافسالا (عورف) عصالاريغ ىلعالا ىدعناللمصفتلا نم ةصالخلا فاش
 ريغلفنلا ف لضفالا# رفك لاو ئااقحاهآر نانن_.لاكرتءال ل يقوةنسلاوهفروذنملابقأوننسلا |
 ئنهيفرفكالاوهلوقورد صاخأو عشخأ ناكام ةءلضفأ مصالاواهنع لغم فوخملالا لزنملاجوارتلا |
 هنالتاناورلا فافتايراهنلا لفن ىفةملست (تامكرعب رأ ىلعةدانزلاهركو هلوق) هيلعمالكللا مدع
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 اًذهودازإ هه اركلاالولو هيلع دريل مالسسلا «لع هنال 24 تال نا ىلعةدانزلاهركو هلوق) رع

 دب زبال-5هلودو ىانز نب ءكحزرا ىلءةدح او ةماستن لءللايديزمالف امسهدنعامأو مامالا بهذم ١
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 || ةبعر اهنا ديفي اذهواولاق ان كحزاو ل املعتد از ده اركلا الولو كلذ ىلع داز مالسلا هملع هناذربم



 ظ ١ (نيعملا من نهلوالاءزحنا) 001

 ًادعب عدرالا له قبكلذ نهد ناتعكرلاواتس ب رغملا دعبواعبرا اسم علاو رهلقأ 0
 ظ نعل ةامرهاظ ثرصعلا ا طع قالتا تفل نعربنلا ىف كح نيتجاستب وأ عاستب رههظلاو ءاشعلا
 ا ةاوسودذلاوةنسلا نع قو نيثئوأ ةمل 3: رهظنا دع اهب رأ اهالصاذا هنا ى دنع عقوو هلوق نم غفنلا

 | افءادأراتخااذافن ماتو أ ةعاست هدب ناني راما هنا ىذتق,الوأاهنم ب تاو اوه بستحا

 |٠ مسقؤي نا نييريخردلا قمنا لعاوىناثل اذ ةميو دنماو لولا عفشلا ىف ةينسلا هنيبعت نم عنامالن يدع
 ةالصت او دنا نم (ةمقت لائكلاهراّتخااذو قشأو مودأ ل والاو لاق ثالث وأن يدعاتوأ هعادت
 الو مالس رثكألا صاذاامب رذلا ف.دقو رهئاولضف أ اهطسوأو رشعانئاوأ ناثوأ عدرأ ىمعلا
 لاتعبر اهلقأ نانمرهتلا فام م ىراخعلا حرش فرحن ب اءدافأ كل ضف أوف دازاماكف لصفولامأ
 ةالصو راهنلاعءبردعبراتةلااهتقو ولاد هلا ىلا عولطلا دب ابتقوو ناتعكراهلق |نانمردلا ال
 ىهو ةراذكسالاةال_صنيب قراسفلا ناكو جاح ريمأ نيااهرك ذةجاحلاالصو ىباب زلا اهركذ ةراختسالا
 ةراذقسالا ناد او مالسا سشءانثااهنا ىواحما و ناتعكر ل ءةو عدرأ ىهو ةجاحاةالصنيب و ناتعكر
 لؤقيو نيتعكر عكرب نارعأ همهأ اذا ناختسالا الص ةمف.كور هن ه.لزنا ةجاحلاو ل.ةتسملا ق لعفي اا
 ءتوردق أ الور دقت كناف مظعلا كلضف نمكلأسأو كتردقب كردقت-ءاو كلاعب كريذتسأ ىلا م-هللا
 لاقوأ ىرمأ ةمقاعو ىئاعمو ىنبدىف ىلر يدخر مالا اذهنأ لعت تنكن ا مهللا بورغلا مالعتنأو ل-عأ الو
 ىاسندو ىنندفىلرش مالا اذه نارلعت تنكناو ه.فىل كر انمت لوس وىلهردقات هلحاو ى ”رمأ جاع
 هن ضر ناكثيحريخلا ىلر دق اوهنعىقر هاو ىنع هفرصافهلجآو ىرمأ لجاع لاقوأ ىرمأ ةمقاعز
 [يقفواههفزوخ وأرسكلاب هردقاف هلوق نملادلا ف ةداورلا لهو ريغو ىراخلا هادو هتج اح ىعس و
 هلوق نعم نأ: ىدتفانىدملا ىرس باحأح رفو رصنو برضك ل عفلاو سوماقلا ىف هلوغلاراقت اهرسكو
 : ىضافىفةغل عومملاو ةياسهنلا ىقربث'الا نا هنع عصف أ مث .هو هن ىل ضقاىلهردق اذ مالا هنلع
 ' ةردقلا لفل ىهد ةئالثلاهوولاامأو طقفاهعضو اهرسكهعراضم ىو لادلا حف ىنعملا اذهيىلوردقاف
 لادلاركأر قي نازوصةغللا بح هنارهظذ سو.ءاقلاةراع متن« انوةلاورا لا ىنععاهومتو
 ليصالا هطضرسكل اب هتيأر ثدحرب لا ىلر دق او هلوقر اونالا علاطم ىنق ةياورلابسحبامأو طةفاهمضوا
 تارودنملا نمو همالكق اس نم ملعب كمضلاورسكسلا نيهجولاد هذارعو ىبتن ٠ ريغهطضنهجولابو
 امو رع يسم يصح ياما هتف اهظع ارحأ اهلعافل ناتداقأو اريك" ابملعةف,رششلاةنسلا تح لمالاةالصأ
 قارمطلا ىورو لال ةالصةضن رفلادعب العلا لضفأو مّرحملاهللارهت ناضمردعب مايصلا لضفأأ
 نادي وهو ىنرتنا لدللا نهوهفءاسشعلا:السصدعب ناك امود اش بلحولو لدلل ادالص نمد: الاعوفرم
 دمج اةالصف ريدقلا خف ىندّدرتدقر رح موذلا لمقءاشعلااةالسصدما لغنتلاب لسع هلا ره
 رشعلاىلاملءانحا تانودذملا نمو ةءنملا حرش خاوأ ىف ىلعلل م الكه شو عوطت مأ انقحىف ةنسىهأ
 ةماسقملابلل اءايحايدارماو نامه. ص فصلا ةللوةحاىذ رشعو نيد_.علاىتاملو ناذضمر نم
 | صوصخ دارملا نا فر هاظ هما. ىلا.للاعا.>اندارملاو هلو ة ور هملاغدارب نازوحو باعتشسالاهرعاطظ 3

 | ةيلال_ةرششلا فلا ةداسدع لكن نوكحي هنا ءافخالو لاقثدح رهتلا قام هفلاتعو لال مات

 ذو حمتذوه زك ذام هفلاذعو ناوعلرج اهلل ىو اللة هلدل ءانحا ىلع عاقجالاهركيو
 |روورردلا ىلع هقاعاوف ىلال درمثلا ةمالعلا مالك عو نمد فةساتأق نا: 15 الهبانمجاضيالا
 | اذه ماتحخ هرك لنساع لك ثدف لاءالاهذه نمالل.ءامحا ىلع عامجالا ةهاركى فالخملا تورث حاضنإلا|
 ليدس ىلع ناك تح حيواوتلارغغ فل خاؤتلا ؤةءامئابتالذصلا ةهار قع قافتالا دف, ام بالا
 انغاوةعاجتاةالصلا صوص هتهاركف فات انه عامتجالاردارملا سدا تاق فال ةراغ نم عادا
 يي 21 يبيبيبيريربيبلال ل ل لل لجأ
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 8 (نيكحب.سمالن» ىلع) 1

 نكل هيءادتقالاة ص مصالات ىلصنهآرمش طا تحالا ءدعهلاحن م فرعدقو هسنءتاغوإ ل مالا ع

 دافانمال لود أوررخلا ىف هيلعورقأو فلا ىفاذكاذه ىلع ركمي دق هيءادتق الا عمنا مدس هن هل عول هوت

 اطاتحم نوكي هرام لعق هت غىف نوكي نا لمقتح هنالرض - ثناغاذا همعادتتقالااوستصالا مسجالامسوم
 ادع لع ىأ هيءادتقالا معي ال هطايتحا مدع ىأ ههدع هن لكل فوقو هلاك ىل-هاىلاد رمأ عج رف
 وذ (حماننسلا ىوةاامنالر فلا ةنس مّدق ناو هلوق) مان. ىفانتالف بغل ناررخآ لل .ةحا هع ماد

 ىلا مثرضحالو رفسف امهع ديل مالسلا هيلع هناف د رغااةنسمترعتلااتكرننسلاىوقانا ىفإ

 دعب ىلامثةماقالاو ناذالا نمد لصفال ىه ل.ةوأرمف فلة اهلمق ىتلاو الع ىتفتم اسهناف رهظلا دع

 رجلا فل قنو ىلبز رعقلا يعكردعب دك ؟رهذل |ليقىتلانانسحل ارك ذو رهظلا لق ىتلامث ءاسشعلا

 روظلا لبق عدرالا كل ارث نب« مالسسلا هيلع هلوقوهد.عوازسفدرو هناي ال|عمةياهنلاو ةبانعلا نع هنا

 ,ىلبزلا لوقوءاوس اهلك شعلاو برغم ادعب ومدعب نانتعكراورهطلا لبق عدرالا ىلبقو تع اع | 1

 افهفلا نءرمملا ف هلثمو ىسلبارطلاو ىلشلا نعانخ هلةنام لعاذ كو هط# وه نسحنارك ذو
 اوحرصاع ىهنغلاهلكدتسا (اهدحامرفكي ىتح هلوق) حاسنلا فدر خت نم ن سحاركذو هلوق نم سلا

 باحأو اهدحاحر فكيف يك-ةرتولكنوكتنارعفل | تعكر هباغو عاجالاب رتولا د>اح ريهكت م دع نعهي
 لص أ دوج هيدارملا ن افر فلا ىتعكر#احىف هفالخم هلصأالهبوجو دوحرتولا بناحىفدوحلا نمدارم ان

 ةرفكملا ظافلالاف مساقزيشلا نءهلقناعىوحلا هديا ىبمتنار 35 5 ريول اركتاول يح ىفانتالفشنسلا

 رهاظو لاق ثيح باوج | ىلع ركعب امددعد رك ذنك-رفك ةمعضالا لصأورتولا لص أ ركسن نمو هلوق نم
 ىابزلا مالكن مرهظب ام ىلعرتولا لصأ دو هجح رفكيملاذاف ىنبتنارفكمالرتولا لصأ ركناول هنا جاد زلامالك
 ةاسرك:اولتارعذملا نعهلةناعىوماراشأ اذه ىلاوىلوالا رعتلا ةنس لأ دوعجي رفكمالنالفا

 هيلعواتالتخنار غلاة :سورتولا نملك صأدوعجي ريفكتلا ف ناصف ىبتارفكلا هلع ىنضرولا

 مهربول ادوعج رفكلأ ال فيكتلق ناب اوح ا نبا عنكس ىغتس وةلصأ نغ طقاس لاك ألا

 نءىرءبالف دحاولار بخ تنث هنالهدجاحرفكمآللاو جاي لا لاق تلق هّتسعو رشم ىلع عاجالاداسق

 ادعاقاهتالصزوةتالفاهبوجو لبقو هحرمثو رونتلا ىف (ض عملا دنع بج اولا ةلزنعاهنالو هلوق) ةيملل
 ادا ىذقتون نسل ارباس فالخي ىواتفلا ىفاعح .رمر ابصرلاعل كري روعال و عصالا ىلعرذ الب قاعتااكارأل

 امير ىلسوأ علاطوهاذاف علط,ملرسفلا نأن ان ىعاطوطت نيت عكر لصولو قابلا فالخم هعمل
 هلوق)'ازجالاوه هيىتفملاناانمّدق نكل ىبرتنا ممالا ىلع ابسةعكرن ع هئزمعال هعولط دعب ناتعكر /
 هلدللاو مويلا ىف ةعكردرمشع ىتن# ىلع رباثن ممالسلا هيلعهلوق هنف لبصالاو (عد راه دعب و:ءمالر|

 نيتعكر هاوقب ابني مالسلاهيلعدزال ةعجلا ةنسميتنئئالاذه ناىضالو درددنحل فانيلا
 ناهريلا ىفاكءاثعلادعب نيّدءكروب .رغمل ادعي نىتعكرو اه دعب نيتعكرو رهطظلال بق عد راورهملا لقا

 لاقهنااض درو عبري ةعجا للف عوطتن ناكم السلا هملعهنا نمدر واموهف عجلان ىل.ادامأوهريغوأ ١

 مكحح> نا فنصملا مالكر هاو لاق ىفاكل ان عةماالمن مث اع رااهدعب لصي/ةاباصم يب «ناكنغ

 ىاكلفاننوكتو ةنسلانعىأ اسهبادتعمنوكيالنمتجاستب اهو ىحروظلا لق ىتلك ةعملاةلسأ |
ع اذافاعم. رااولصف هع ادعي مناص اذا مالسإ| مملعمل وقل ارذعلا مدعي هدسقت يش م رهو ْ

 ئةكد ل

 تسدعج ةالصدعب ةنملافسويوبا لاعو هلوق) ىبتنا تعجراذإ ريدعكرو ديعسملا ف نيتعكتتر للا

 (ماد#ريخوملوق) سنعلاو بهاذملا بو.عنعرهناثملارثك آو ىوادطلاذخا هيو (تاعكرا

 ثاد؟سدلو رصعنا لبق ىلا ىلعرصاةنيتعكتسص رار عد رالا نيب درب. .ذقناحراشلا مؤلكرهاسلط
 بدو هلوة) هبادحلانعىوجءانعلا لق ىتلا فنيتعك راو عب رالان دنعاض ار اسيخامهنال

 ْ فاتن او ة.نملا ىلع ىلا لاقاسضدأ رهظلا دعب عدرال ايدناذكو (دعبو ءاشعلا لق عد رال
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 زم 9ِسسسسسس 7 سلس (نيعملا عم نملوالائزجتا) 1
 ا دوعتل !نءاهسولداسسغلا مدع ميصت نمىتأساملف اناثثامأو ةبعطقلا ض و رفلا بح هل ىطعن ناال-ع
 وحلا هو لخال نيب دحئانالعتاقوالا ضعب ىف هي لممف نيتذومملاودحأ هتلاوه لق ةثلاثلا فأر هنأ مو 10 .اهنعهللا ىضرةشتاعنعو . (غا كور مانكلو هلوق) اتاقّمتساامدعي هبل داعم ضئارفلا نلؤالا

 أ ضو دجأ اهركنأ نت ذودملاّةدابز نارردلا ةيشاح وهدرك داممالبالاذهلوقأواضءالاوف حرمت كرر كح
 .|(دحأ ساوه نق ةثلاثلا فوملوق) ةئلاثلا ىف نيتذوعملا أرقيال هنا مساق: جشلاح رصداذفو ني_عمنبا ع 0 الور
 ا. رموصنعوه لوذتنانالعفادتئيتدوسوأ دوا نيتعكر ا نمد لصف. الرردملا ىهلوق نيب و هنبب لاس قيال 0 و 0
 أل, رغ فردفلاال صوف اندنع تنقمالا ا ىواسطلا لاقورع كرتيال عورشلاوهكرت مت ب رعلا نم اووف لءوغدب ارهمش ناك اهنافر فلا ىف مالسلا هيلع هتونق نمىو رامو .(هريغل تنقبالو هلوق) .اذكه هن أدونرولهلصا نمل او سلا اذشدو روال لوق او ىفاولا رك ذامحلااهخم سيلرتولاو ةمعطقلا ضئاارغلاب أ ( رين 20 5

 أ حرشفو ىو عوك رلالمق تنهي هناةيل لرد !| ىف ت تقول هناورهاظو هد سايالف ةيلب تقواذااما
 لوكوهو رغااى هلوق رهاظور ةلاالص ىف مامالا تنق ةلزان نيململابلزت ناو ةناغلا نع ةباقثلا

1 

1 

 تار انا هدم سيلتا زانزه ملا لزناذاتاولصلا لكفتونقلاناىتتقياهلكةالصلا ف ىوونلا |... اىيريرب عمل برب م
 || ىهلوق اهتسف هءاماهب تنقام صوص ىفال تونقلا قلطم ىف ةسعباستملا ناره اظأ او ف د_.مجم هبال هللا <53 84 50 ىقدإ / ْ عوكرلادعب ولو رتولا توثق ى هسعب امينا نمرهلا ف هب حرصاعمللااضرأ هيراشاو 0م اجلا تو ةدشر تلا ا ١ 0 قاف ءلإ : .٠ ها عا تاع 5 0 ل لوف نمق سال ةثمرتدكذ (ىفاشلا مامالا ىدتقما عمتي ىأ هلوق) حون ةيشاحفكلذب حيرصتلا | تهيب اكد ىرزر :
 ١ ُ ىبت اراظتنلف هلع في اسق كنبعتس انا مهللاب ىئنكلاوان دهامهللاب تنقيب ىفاشلا نا قخال ةملال نشل انا حش رسب دعه

 اع حودمدتال (رمقلاتناقعبتالىاهلوق)  هتمهفامودمرك 3 ىحادبععشلا موحرملاتيأدا| هيوير ل. دعب تكي“
 0 ا سا اتا < 000 0 ككل "دي -ادقلإ دونت توذقلاو مامالل متهنال(هعبتب سووا لاقوملو 3 ) ىليزةزانجلا فاسجربك ولاكراصف مّدقنام || (رييبر 06ج 0
 اد (هعباتلامئاق فتي لبق م دلوق ) لبي زن عوكرلادعب رتولا ىف تونقلاو نيدمعلا تاريم امد 5 نأ كر

 أ( ءازتقالازاوج ىلعةلئسملا تلدو هلوق) ىليز دعلا كلا قيقدق (دعقب لمقو هلوق ) ىلم ز هش اسال ا
 ”ا ال : : 0 0 2 7 همنا وأ تكس هناىانثا لع فالتخا مصن مل هيءادتقالا عصب ملول هنا املالدهحو (ىهذملا ىفاشي 0 2 7 0
 1 ئدنعلا قءادتقالا نا نمجا رتسلاقامد] دومشلا و يلي ىف: | ىلع بج ادب سبل بوبولاداقتعأ ن الرحب 0 37 0-0 1
 1 لا تان مداسشالا ىلع ىوهلالاقاندنعساوو ىيفاشلا ددعةنس هدأ عم فالخ همي درب 2 0 0 0

 || ءادتق ا هنااككتخم نيذرعل اةالصق ىعفاشلاب ىتنحتا ءادتق ادا سف نهم_عضعب هعزامأ طخ ملعب هسامو هل 7 0
 1 ةالصل|نآوه كلذ دحض دجو نأ ىأرامواوتءنس ىفاشلاو سهو جو دقتعي ىننحل اذا لسفنتملاب ضرتسفلل 320111100 0 0

 || لقا نسح انا ةئضاقلابزعم ىتفملا نمعم نءانخيشلقنو ىبتناداقتعالا فالتخا,فاتختال هدم || م 3-0 00
 1 عضاؤمىف قوتلا ىنعمو ىبتنا ةهاركلا عمدب ءادتق الازاح هلاح لهج ناو هيءادتق الا زحل اهاقومال 1 2 1 7 3 2 تب 9 ١ 5 5 0 برجإ/ '. لوبع َ ةنالغ ناو ةهاركالب هرءادتق الازاح قالخما عضاوم ىف قوتي هنأ هم ءناهناجفاثلاب ءادتقالا ىف 2 رك 4 قارب رت لو

 5 5 2 9 - 2 ودا 5 5 ا * ج+لرإ 0_0 هناعاف كش اللا نانو ىتفاشلا بهذم سيل فاردخالا نادر نلمقلا نعافردتمالو ءاسنثتسالاب ل 7 هنامعا اك اش نوكمالن او ىلب )امو ىنلان مديون لسغودشفلاوةماحلا نمهنوضو ديدحت فالخلا | نر مي 1 <:
 نال ىبايزلا ه.ىنعو لئاسقلا اذه نم ب. عاده تلد ىنبعلا لوقو ةاولا ناميارابتعاب ءاندتسالاو 0
 هجر رع
 عماجلاو هر ناحل لوقلاعنام لصنالا ذه نال هلحم رغيف مهن ىفذنحلا قحىف هلثع لوي اضأ ىفاشلا ./و

 جمسلاوهو ىدتقملا ىأر ريتعملانا ىلعءانزب هداقتعا ىف هتالص ددسن امهنم ققحن ال نأ لاوقالا هذه
 لاق ةعاجو ىناود هلا هملعو مامال |ىأرةريعلالمقو مالسا هلدغالن ا امرتش اذه ىلءفرثك الا هيلعو
 ىلع ملول ىت> مالسلابهلصف مدع ذه ىلع طرتش الو طقم ناو عميق اذه ىلعو سق اود ةياستلا ىف
 مدعو رتولا او ىدتتقملا ماق نيتعكرلا سأر ىلع مامالا ل-«اذا لمقو فعردق ماما. ىدتقاولاكهمق دب | ةيالءدنع همالسا جزم هماما نايل م ىلا لإ فاكر ةيقب هعم لصيو هيف هعباتيال نيتعك رلاسأر

 ' ىنعو



 ؟هزأ (نيكح.ءال:هىلع)

 ىلص ىناا لع تونقلا ىف ىلص»ال ةصالخملا نو هلك ةلكالو كي دبتسن ةلكر وهشملاف سلو قالمهلوق ||
 ءانثاانم ىنذن ةيلالينرششلا فو ىوج تونقلا ىف ىلصد هنا ثمالا ىلار تمم ةير وصنملا قو لسو هنا ءهللا |

 لممتس دق ءانثلانالاد.ك [تنوكمضءانثلا كملع ىنشن ىاردصملا ىل ءربخلا باصتناو حدملا نعم |

 انش لاقاذهلفدكاتلا نمدركذام ممالدال لملعتلا نا ىنذعالو ىهتنا ارث ىلع ىنثا مهلوقكر شالا ىف]
 انتاآانبرهلوقوف ىلعتونقلاءاطدفرصتقي نازوحبو اسسأتب اد_.كحأت لادبا تاوصلا|
 ثالث ىلرفغامهللاو انالث برانلوةيوارانلا باذعانقو ةن-حةرخآلا قو ةن.حاسالا لأ
 رعلا فا مكحال ما فور عملا ءاعدلا نس ناكءاوساقلطمةداو رارهاظ ىف تقومري غهنالتارمأ

 قاطم نال صاسحم او ةياورلارهاظريغل ةب_بنلابو هوأ هيفامهمف مهضعب مالك ى هنسحال نعديسق /
 ردكم هنا ىلعاوقفتاو قا ىنءعدجلا نا لعاو ةنس ملا كنيعتسن انامهللا|صوصخم هنوكو ب جاو تونقلا|
 حف وهفدفحن ماواهقفب قو مهب ىحال ىنعم ءاسحماردكى ادعنسالا محو قدم ىفاوفلةخاو حل
 دفحاو عرسا ىنععدفح لاقي نونلامضزو< و ةعرسلا ىنععدفحا نم ةلمهملالادلاروءاقلا سكون :لاأ

 اهنالهلءلو رديلا ىفللاق ةيناخ هتالص تاط ةهعملا لاذلابهأر قولو لعفاو لعف كلام نب اا هاكح همؤةْغل

 ىرخأ مذ مثاربف تنقو ةعكرلا حاةيناغلاوأ هلال ىف هناك شولف (هتئلاث' ىف هلوق )ا! ىنعمال ةلمومةلكا

 هب رح عقب لو كشلاعوقو هنمرثك اذاام لعلوم اذهو سدنتلا نعربنراةغاوهاض أسف تنقو
 عرش 1تونةلاراركتن الما كلا فتن: اوهس ةمناثلاو !ىلؤالا ف تنقرردلا نفاخ ةثلاثلا اهنا لع
 ىلوأ نةبتلا عهار ركمىأ كلا عمد تنأ: ناك اذا هنال فيعضهناربلا فر كذ ل, راتخلا فالخ مت
 ىهاسلا ناكها ةزّئم نيب و هننب ردلا ىف قرفورردلا ىاعربونتلا ىف مز نك هلع مقيل.دسنأ|

 تت عج ع م م ب سس

0. 

 اسف قو ”حه لسع «ةعاطتسم ع - - به 2م

 0 يي ع را

 ايش هنمأر قي لولو دومشتلا فال هعبانو هعطةتونقلا نم ىدتتقملا غارق لبق مامالا عكرولو 3 1 !

 ةثلاشلاعوكرتلارداب اكردمريصيو طقف هماما عمم تن قرف قومسملااماو هعم عوكرلا توف فان اذكر

 ناتاورهيف هلو مامالان ءىوراذك تنقبال غارفلادسعب درك ذيولف هل نا : (عوكرا لبق هلو
 قنوت ذياذا امه مامالل ىأ هنف هلو هلوقو رون تنقي لوا تنقووسسلا هيل عو لعفيال هنا عصأل د
 حوكرلا ىف هركذ هاذا هنا نم ىو رامي تنةيال ىأ لعفبال هنا مدالاو هلو قب ز رتس>اوناّتاو زووكرلا |

 عفرد ع هركذ تاذا هنا لصاسح اورد | نمرهظر ام ىلع عوكرلادمعب نا هملعو تنقيو ماسقلا ىلا دوعن ْ

 هءنايتالا ىف عوكحر |ىف رك ذ, ناوةدحاوةباو رهن ىأبالعوك لانكم , 0
 ماسقلاىلاهدوعدعب

 'لرتولاك توذقلا ىلادو هب هلافسوب ىأ نعو توذقلا هنع طقس ودوعبال هناذياو راارهاظو نآساور| ٠

 ىل_ءقرفلاو هعوكر,ض شو دوعب هتاف هنم سأ رلاعفردعب وأ عوكراقامهركذتذةروسلاو ةحتافلا] |

 رتعموهذاس قملاف هفالخوءارقلا نودي ريع ال هنوك ا هماع سدقملا ف عوكرلا ضقن ناذراورلاره أ

 تاطر هدعبرلوأرقفءارقلا لجالداعولو دسغت مل عوكرلادعب لو تنقو ماسقلا ىلاداعن افتونقلا نود ظ

 تاريبكتك عوكرلا ف تونقلا عرش ملا او ةعكرا ك]تلكردم ناك ىناثلا عوكر اف لجر هكرداو كرولا |

 مايفوهامىىلا ىدعتيالف مادقلا ضم ىفالا عرش م هنال همضريكب ثدح عوكر ا لاح ىف اهركذتازا ديعلا|
 رحب رذعلاعماهلالحم عوكرلا نوكل مامقلا ضعك صتخت مفديعلاتاريبكتاماو عوكر اوهو هجون#أ

 عوكرادعبامزخ الايدارملان | ىنعءانبهرخ [ىقتنق مالسلا هملعهنال(مدعب تنقب ىفاشلالاقو هلوق)

 فصندعبام ىلع قاطب رخ الاناءاو راملب وأتو عوكر الق تنقمالسلا هءلع هنا نم دروأم انلو

 هيش هناالاةءارقلا قح ىف لفنلا ةلزنعرتولا سنعمل ف .(حماهنم ةعكر لكى ىلصمل أر قو ةلوق)' ْئلا

 دسفت ن اتش وةدحاوةالصابنالدوعب الركذ تم دوعقلا لق ةثلاثلا ىفامئاق ختساول هنا ثح نم برغالا

 اضرقرأ ا.جاوربولا نوكح نم مزايالهنالفالوأ امأ نيهبو نهرظن هضلوقأور مت قأ سام ىعداعولا| |

0 

 وع
1 

١ 

 مر[ وسلا ف ىأ اههيفدرارك رباىلحلا نعلقن مكلاسشلا فالخرركت الف توننتلا عضو هنا ىلع 3



 ىتءادج تفاح الوادح 3 .روسالف توذقلاةءارقىف طسوس مامالا ن اةريمنذلا رك ذو ناس 43 اح :
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 ( ئ.ءملا مف نملوالاكلا) 0

 اال .عىأض رفف قيقوتلاب لب ةورفزذ أ هبو ضرف هنا هنءو نامحاصلاذ- لن وودك دم ةيسدرأ
 ا دعا ارقلا ناورتولا ةسننودبز وحال هناوودحاحر ةكمال هنا ان دج وانو ىأ ةنسواداقتعاىأ بحاوو
 هاو امهلافالحن دنع هسكع هلداسفمض رغلا ق 10 ناؤقرهظت فال: رو رهن هناعكر لكف بحت

 أ مالسلا هيلع هلوق ماماللو عوطتت ناال الل ن نهرعغ ىلع له ىارعالا د د (ةدكّوم ةنسالاقو

 |تجو ىتح نوجولاراثثأ هبفرهظ دقو بوجولا نا د غي قحو ىلع ةملكف هوحنو لسم لك ىلع قحرتولا
 1 |ناكى ارعالا ثيدحو ءؤاضق بجواملو ةلحارلا ىلعزاجن ةنس ناكولف لح ارنا ىلعزوحالو هؤاضق
 || ' ءاضق بوجون اب زي.حاصلا بهذم ىل_عهئاضق بوجور ملا ىف لك دتساو ىبلب زرثولا بوجو لش

 1 | شالالو زيف هسلعو ىناتسهقلا هك ذهؤاضق و ل

 ا (ةةسمريغف ل حارل ا ىلع مالسلا هيلع هلعفب ىجذ ةاشااو نيمحاصلاىنع مهلالدتساامأو لد زلالوقامأو
 2 رغلا اذ هزاوج نوعذي مهنا بمعلا ن ءو مالسلا هم اعىنلا يعاضر ة رثولا نورب مهمال مواصأ ىلع

 : فلا فاكدودرغ ىبمتناةل حارلا ىلعززاحاملاضرذ ناكول مهمهمخ مازلا قح ىف نولوقب متةل>ارلا ىلع
 | لعتاذ موق عصف ىناثلاامأو مالسلا هيلع هقحىف هبوجو مسن مهدنع رملانالف لّوالاامأ ننهجو

 اوجد يلج اوج لكلا نماذهف ىهتن اهنو>ول ةدادل ا ىلع هزاوح لوقنالاناف مازلالا جو
 ا ١ الالى اتدهقلاه رك ذام ىلعهنالصاحتاو هلصأ نم طقاس بتلاف نيمح اضل ادنع لح ارلا ىلع
 1 مالسلاهيلعلا ا يلا هدنعتل-ارلا لعهثادأ زاود مدعف

 |١١ (ماةعححرررتو ىفاشلا لاقو هلوق )_رتوأو لزنرتول غاب اذاقةرادلا ىلع لغنتي ناكحرءملا فاك
 ]| ثالثلا لعدازاعفرا» ا. ابوه لب كلذكس دلو طقف ثالثل اوةد حاولا نيب ريخعهناحراسشللا مالكر هاظ
 ىدحا ىلا سم ء اش ناو ال *,ءاش ناوةد> اوبرتو أءاش نا فاش لا لاقو جل لا لاق اذاواضأ
 هناةلسمانعو ثيدحلاثالش رتوأ ءاش ٠ نمو ةعكرب رتوأ اش 0 ممالسلاهم 1 لو مل درعتع تالت وأ رابغ

 ا ع
1 
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 0| ناسا نأد ,ءىورامانأو نوب لدفن سم وأعسب رثوب ناكم السلا هيلع

 اوهلةدةثلادل فو نورفاكلا اممأ اب لقب ةيناملا فو ىلعالا كير مس | يس ىلوالا أرد ةر تاعكرتالثررتوب
 الصف, الئ الث, رثو ناكمالسلا هءلع هناابنع هللا ىذر َةسْنأاع نغوث ذحماعوكرا لق تن ةرودحأ هللا

 ٠) اهلا رتوك تالئرتولادوعسم بان نءوءاريتنلا نع ىهن مالسلاه- لعبا بعكن بد نعو نون

 ىيفاشلاهاو رامو ثالث رتولا نا ىلع فل! |عاجا ىرصنلا نسحلا كحو طق ةعكرت أ زا مهنعو برغملا

 1 | وسلام فطعت امكرتالئوهو ىلع فولععم (تنقو هاوق)خارتولارارقتسا لق ناكمنا لعلوم
 توذقلا:اعدمهوقو ءاعدلاو مام ةلاو ةعاطلا ىنععع ىح < هغللا ف تونقلاو توذقلا"اعدءاعدىا ةيعما

 ةلرفغتسنو كر دهتسنو كابعتسن انامهللا تونقلا* اعدو رات اوهو هفلخأر قب ناىدتقملا ن 0

 | كلر عقد نم كرتنو عاذضو كر فكنالو كركشن هلكربخملا كلع ىنثنو كءلع لكوشنو كد نمؤنو كمل ابوتنو
 0 ادحتاكءاذعن اكءاذعىتخنو ْك_ةجرو>رندفحتو سن كلاود محمدو ىلص كلو دعت كانامهللا

 : بلطن ى اك دوتسنو ةمصعملاك ربو ةعاضاا ىبع نوعلا كنم ل طن ىاكنيعتست ىن عمو ين افكلا

 1 1 هيءاحاعق كقدصن ىاك د نمؤنوانب ونز] ةرفغملا باطن ىا كرفغسوداشرإ || لسس ىلا انيدهتنا

 5 [ضدقنر و هالو عوض لا لس ىلع منملاةممنب فارتعالاوهو ركسلا نم كركشنو كقوسر
 1 | يع نإ يدر تقلا كيسس كا كلردش نظل ةلرعنو حزنت :ىا عاضو ركسشلا

 3 |تيده نءقاندها ا ا ل رحم ثان ىتضو عيان وحرر كمدخل ةلمهملا

 | ىضقالو ىذقت كناتدضقامرشا:قو تيطعااعقانل كرابو تيلوت نعقانلونو تءفاعن و انفاعو

 | دنع خلا ةفنحلا دنعرو مثملامثتملاعتوانب رتكرامت تي داعنهزعن الو تيلا دنهل ذءالفنا كننلع

 هلوق



 1 ( نكح -ءالنم ىلع)

 (عو رق كس ,زلاطذعا ذكلسو ه.لع هنأ ىلص هللا لوسر دع م نمد ,زعلر انيد فلأ مدير ان كمل اددعنيد.لولا

 هذاسادممون ا سس 22-2
 هئيدملاردهسك قم اامنا او عماجمان ملضفأ همحدوهد#و اتافتالضفأر امخالاءاعمل اوأ هسردل

 ثسانملابا ليت قئرانومالثمتناءدارنةثاموهو وأ لالا يرقات 4

 تود عفرو رك د هيقامالار و اهلا اناره الك ةواقلطم ءاطعالا رك ٠ ولاؤسلا همف مرت
 تررغو سا لكأو عفنلالاراصمالا س رموش زاد الارضواو ا

 قمديقو حا انملا مالكسلاو فكتسملال ادقع نكو هناسلد ولو وم لك اذكوت هنم عنو ونون لك أ لوخنذو

 ار ا فرار الامر ودع حالا ملا ىف ناكل ةل- السا اح ناب ةيريهل

 مهم سدل نم عنم ةلخا ل هالو ل» : سردو أ ةءارقب الغش مولر دعاقلاباعزا ىلصملإف قاض اذاواس رم

 شعىبرب سأ: الو سردلال ةالصل هسكعوادحاو نيدحمملا لعجو لوتمس دن مهو هيفةالصلان
 هير راس ةيالا ولما ه نتالي زرمأ زا لالا (ةعاخ) رد همقنتل ماجو شأ

 ب د الاودركب اهقوفق ةروس ةمناشل |١ ىفأ أرقفةروسأرق ة«اسوكتم ةءار لا نمنوهأر اركتلا نا هيزازيلاىف 6

 0 ىنالف لفاوتل اىفامأ ضئارفلا ىف اذدهو رعلاىفلاق هر ْ 4
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 ىلعاهعضوواهعفر هنكما ناذ ةمامملاامأ وس أرافتكت الصلا: نم لضفأ ةدحاو دس اهعفرف# هلا

 سأرلا ف شك. ةال_صل افاهرب 1 ”ىلا تح اناو زا نارا ةدوقعم ةدحاو دملسأرل
 لا جب دي ل ناكوتالصلا عطقو اهدقع نمل

 رذعلاهعطقزاوج ديفيةالصلا عطقواهدقعن مى وأ سأرلا ف شكد هالصلاو هلوق ناملعاو ىلالمنرع
 بند قو وهرب ةلواوامهرد ىواسس امةقرس اهعطق زو اذكول مغ : النا وال اناالاةماعلار

 ءادنب | هعطق بدعالو ىلصملاب مولظم فوهلم 2: اغتساناهعطق بحو رثي ىف ىعأ ىدرت فوخنوأ معَ

 سأبالةالصلا هنا ل-نا هن واد-أءاداناذا لفنلا فامأ ضرف ةلاى اذهو هن ثيغتسي ناالاهي وا
 م-هرد توف فاغوأ هتادتدناذا ارفاسم اواهردقر فاذا أ رذااهعطقتو هس لع )ناو هبحالا

 مهفلا نعةملالمنرش 8
 ممم يعم م ع م ا ا 0 كنك تنك كش نقلا
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 0 ا ىلحماحرشن ءئرجام كلل ولآ

 تامجاولاو ضار هلا ىلع هتلر ةيرق ن نءةرابع عرشلا قو داب ةدان .

 نم غرفالوهلوق) لفاونلانم :دك و مولو ننسلان ا دمفد سكعالو هلال لك

 تانيقلوات ]لك تورشا الاه رخأو هلوق) رهظلايدارمالاو رعفلابراقتسالاك مما
 السو ضار هلال. قائم ناك املوعث هقالطا ىذتقاو ضار ةالعتلاك تن تاق( ١

 كا غلا ]اة ةنث اك !|لفاوذ || ةعرشو لاقاندهش هرك ذاذك اهدعب ناك اسج لمكتلا فصو شت |

 ضن ةلاىف نك ناصقن ريح اهدعبو ةعامجلا كاردا ىف ىجلي :لاداز ناطضاقهلاقناطمشلا مهط عطقأ

 ردة ولدا أ نا ىتحرب ص نعولختال هنتر تلعن او ديعلا ناي ]لإ «مدير أ ن نع ةملالنرشلا ىف هلم

 نآق مالسلا بل غغاسنالاريغدي رب هلعلو ىهتن نئسلا هلرث ىل_ع مال.الريصق:ريغنمضرفلا ىلصين

 مالسأا مع اعءاسالاو الص ىلا+خالذا لاخاربمت مهريغ بناح قو مهل تاحردلاةدان لم بمناسوف لفات

 عدم او الرتولا دعب لفاونلاركذو 00 هاوق) نس مشل ىف ما:منعانخب

 هنعو مصالاوهو ههذمن هرهاظلاو هو مامالا ل اوق أرح ااذه را :ىوج زفتلا لك] 1

 ضئار ةأان أم

 52 ل

 : ويدل قارا نال ننسلاوت



 0 ١ (نيملاغف ةنملوالا*ز) 1

 أ لاخدانوك دقو اهعامض ىلع يف ةرورش هن باودلالاخدا ب أ هناالان ا و ىلع عوجلا

 ا عطس نال هلوق) دنعلا ىلصمى مصتلا مامن اد قف ها ةرورغااورذعلا ناكل دج اسما ةعققب ىتاودلا
 ايحاون ىأب 0 !ةلمهملا عفنأن ويجلب زعامسلان انعىلادح م هرال (دعملاك دعما
 أ ديزوهأ لاق اديعصت ل. 2| ىدعضوادوءصرسكلاب هيلا ىفدعص ( هيلادع صولو هلوق ) رهنربأ :الانءاهلاق

 انكر( هيلع فوقولا بنحلاو ضئاسعلا لضتالو هاوق) راتخغان ءانكش ف.فةعلارد عص هيف اووةبولو

 لكل ارك ذو ىلبز دجال ق نوفك ع أحتنأو نهورشابت تالوىلاعت هلوقل مرت هبف .ذ ءاسنلاةرمثاسم
 نمداطولا ناهصنخ ىكتمللد هدملا ف ءاسولا سرحت ىل_ءىهامتاةي الا ةلالدنال رتل ةهاركق حن انا

|] 

 ا 6 لشن دوما عنملاق عن هىلعالادهب ال اضذل نوكم الف اكتعالا مد_ءدنعف فاكت ءالاتاروط# 7

 !لوأ ف ةءالل رتل وك لءتتاهئالةلالدلاةينظدي الا ناانخش طتأرو ىدتفانيدلا || كح 00 لدمج مب
 أ افاذفو س ه3 ل ناو هيف ة.اعتلا لاخدازوسالاذكو ى منار عتلاالمرعقلا ةهاركت يتاهلثعو 00 نإ

 هيأع هاوقل هذ ةمادقلا: ا ةلاكر هاطن واوزوحال» دا س4 تيزي همق بصدس نار وحال ةماع 5 8 بى 5“

 | لقو هتاذر يقف مضني ىوزني ىعموراسنلا مدام نو زاك ةماذقلا نمىو زنيدعمملانامالسلا ل
 / 1 |لومد لق دقورد» ركدقالاو مهسيحمت بلغت ح نناحون اسس لادا رصاذكو م 2 ولإو رح نإ

/ 0 0 

 دا كهناىلعن ءو لضفأامومم:الصلا ىريو يلعنلا عام ركب ىلا يهاربا ناكو بدالا وس نمالعنتم تأ 3 و 3 كوفي

 ا |قلادع لاري ورع الاب لعتش . و هعاذ مددهسملا نارىلاام_هدح ا لعتتاًاضوتاذا لعن نم ناحوزدهل 50 قب 0

 ًارهسملاةتو بدالا ن> ىلا نرقأ ةرهاطلا فافخلاو ىلاعنلا عمال كلانا اولاقاذ- هلو هتالص عضوم 0 «الرو 1 1

 ٠ نهم 1

 آ 0000 موتو دتلار د اهالصتقوىأقتتمرونيحلا مظعتلابمال سواجتاطقسنالا| ذر طم 58
 ||| هيفتيب قوفالهلوق) رك سولحلا لقاهبنامتالا ىلع ةماعلاو فالح سوللا لق اهب أب و'اماصنق 1 ل ا

1 
 ءادتمالاز ازاوح قد قدس مرت ان اود.علا صم نا ىوتفللرا لال اق ثمح هياهنلا ىف ام .رهاظ (دصمم

 / - ١ | هفدوحتو لو لازاو- ى ذتقيد هدا د هل سدلكلذادعا عفو سانلا,اقفر فوغصل 1| تلضفنا ناو

 | ال مو ةو نسل وعد قحف ماك> الارهظ:اغاوكلذإَذ- عب ملهنالز ودع الهنا ىجشإ و دود( و ف كك

 طوغتااو لولاوءطولا .ركمال ىأ هلو”) ردعراوةال قاوسأو ضامح د اسمو ةسسردمو طايرو رسم لامر 207 م

 دب قدمت نا ىلا بودنم لم لك ىنعد ىأب زء.لاانب دن ناو ددعسملا كح ذخ ايل هنال ( (ناتابقوف تهب دا/دمو ليفووو

 اركلا مدعو لعما هرمد ب ه1 ا اونلاو ننسأا همق ىلصن ارسم هن /زب تعش ا دهر

 وازاله يد_..ةتلاوىوناةرابع (قافتا هيدسقتلاو هلوق) . ىلوالا,بارحع هل نكيملاذااعف هت فلو يجامل يو

 0 انقلا نارها (هونستلوهزوجانباصصأو هلوق ) نيج |تيبلاعم هم قه هركال «طولاغالاو ثم ربتها. : (لاورإ

 بم نهناك اذاا ذه عب مثلا جات لاق (هسفن لامن *هلوق) انياعمأ نم م سدل هيردو دوركم هنان 4-3 3 0

 اعهتس ثروات هركف تيل االا لل. ةءالىلاعت هلل انال هركب بمطل او ثد لا هسسوأ ان. لاسم واعلام 0
 (ىر'

 ]ا تصل علب هنالدو كما بارحلا فش قنلا ئاقدل فاك الن انةيحابالا يلد زااد.دو ن1 ١

 َ | اركي لاقف لكلا حمص هب و و ىلصملا مام نوك« لحم ىأق لي تار هللا, صتتعالا ذه ىلعف تلق ىببت
 1 ىأ (نمضيف ىلوتاااماهلوق) ةبلال نرش تارهلاف اصوصخاهوكو شوقنلا قئاقدل فاي :
 1 ا ةوةدلال_منرش اسست همف همق لاسملا فرصام ةعذ نعد هنأ - نمهرردلا فاح ف قولا لامن م هفرصام

 || لعفمتاولان 3 «ماذاا عردعلا قمدقو ىلو لان اهذل ب جومءاقنالداو لا قوذ ضاس لا لعج ةيانعلا

 | بدومءريغ شةنذادصملاياو دقو ىبتا عفت الع انبلا ماكح ال ناكولذاءاقتنلل هلوقب 0 كلذ لدم

 |١ تيغرت نم هيلاعالهل_خاددم-كاناودارأو هيورحالادب زثلالغتساللاد_عماناكم ناك اذاالا نامذلل

 3 نهدح لوتلا نءذد و هل_عفزوالف ف قولا لام نمامأو هوركم هح راخنيي زن ناد.ةف فاكعالا

 لوسره.رعنبح (خارب زعلادبعنيرعللاقو هلوق) ةيلالرن ريثن امر ادصةباصوصمت ناطمحلا

 ددلولا

5 



 فذ عنيك مالملع)

 ةرودلا عضو ىو مظنعم ىلصملا نال هجر تجلب زلا مالكن م .ره الغلا ماعد لاذع «ةىأ (لسالا|
 دوجملا هه اركااهدنقت نمىأ عماجم اقام يمت" ةياتملا نعرهتلا قنكلالو الع دما ملت أ

 فالخملا عفترالد. ءقملا ىلع اطل !لح ولو لاقمم دياعلابهدشارلءدجاسبلاو ةناهااهملع مامقلان
 هظس و هلاعتساركم هتنشلمملا يسفلا ىف هيلع بتكل صموأ طاح (ةسقتل كلذن# عاملا هنزل |
 فو رءلل نالةهاركلا لو زتال فورملا ضءن ىل_ع طبخوأ فرحا نهفرحا عطقولو هماعدوعقلاو
 || ناذضاق نعىوج جاهدحو ماللاو أاهدحو فلالا ناكوأرع ريغال كلا هلع ناكرلاذكو د ةمرحةدرفملا

 أ اطقاسمل,ذ ناكو لا كلماش هقالطابو هواعرتىأ (مماةلقلا لاسقتسا .ركهلوق) السن /
 الف طئاغل يس حر يعمم صدا هركمأل لمقو ضرالا ىلع

 ةصاختأرلاليقلمسا (جرفلابهلوق) ىلن زاوبرغو أاوقرش نكلواهو ربدت_ئالوةلقلا اوامقنا
 قافتانت أرهاولجرلال مق مب مسا هنالمهو اذه ىزرطملا لاق ىناول ا هلاقاز ام لج زاوق ف لمشا#
 تيد هركبال قو هلوق) رهتتدناارصقلابو طوغتلا تييدملاب (ءالختاقهلوق) ىوجةغللا له
0 

 نم مال_سلا ه» د اعهلوقلن اكمالاردق فرج ناهل يهمس هالة نم سافل لفغناولوقلا فال

 كاسمااجل .ركاولاقو هيلع مئاالفاهنع فردخافاملابقتسادعد رك ذو ةيزازبلا ىفام لبلدب بص نا ىف

 عفترم ناكم ىلع نواب ناالاهقفنا تتكوأ فحمل ىلاوأ ارملا لج راادماضب أ ءركو لودلل اهو ىم
 .افرامأ بعت هيامف تدعص ىنءيتمقرو ىهتنا عضاوملاهذه ىنةهاركلا تتارمتواغت ىضالوةاذاخنأ نع
 نع بون :ىلاو لاوع أمل. ةمسمارأ سا (لاعثلا] ةنسسنالالاوهوق) حاضم ير هنأبقهذوع ىنعمي : ع

 قلغو هلوق) ةياثبلا نع ىوج < رااذكورقلاو س.ءذأ !(نيرهقلا ل انقتسان ءازرتم هلوق) ليغ 3

 وهف املا قلغ اردصم قالغالا نمسا نوكسسلابقلعلاو رهن ةدانعلان نمعنملا هش هنال (د
 ًَر 200 " ذام ىلع ةئي در ةغلا مناف هتقلغأ ىنععبانلإ تقلغر دصم سمأو برغملا ف اذكَو لول

 هب ىلخ اموهو قالا ىهوهف نيتت*ب قلخلاامأو اللا نوكحبو ةممجملانيغلا ىاغلاو دز 7

 سأبال لقو لاق لب هبادلاق نام زلابم دقي مل (حمااننامز ىامأو هلوق) ىبتن اءاعسالا با :انىاذكل :
 ةم_ثخرا دملافانت امزيدمق ن# دان اذدلاكلا لاقو ةالصلا ن اواريغىف ده ىلا عام ىلع فص

 ا عع جات لاقو هلعف بحال هزا ىلاةراشا سأبلا ىنن ىفو ىبتاز رمق

 ةهاركىلع جرم نأ ىسش هلاسراح ناك اذا الادجعسملاقةطابخلا ركن مهوقو ةملالمنرعشليذ

 ؛

 نمور تفل عولطضىلا* ءاش ءلادعب و ناب الءاشعلاو نرةخاورصعلاكن اتةولا براقت اذال فورت ىوتفلا |

 (لوبلاو هلوق) ةيلالبن مش ىلوالاب هلبخاد ىفذ (هقوف هطولا» هركو هلوق) ىلبز قلخب لاوزلا ىلا سهلا عولط ١
 ه3 حب رلاجاوخاةهاركف فاتخاو ةسامفلا ن با وردانافولو |

 لولاة هاو فنصملا ولي لو لاقةيلالبنر أر ان ىةولخلا هنا لبقو ىناولج (طوغتلاوهو للكلاوهلوقل رب

 ضايحلادنعو عراوقلا ىلع تلا دجاسملا ناك 3 انباععأ ضع لاو ةزانحن ا لوم ىت ل علاوهعم| او ١
 |١ فاكيعال 00 اهعراوقلا ىلعىت ءلار>اسملا اود.علا نصكدح.ىلاةمرحمل نسل هنا عصإلاو أ

 || قد قدويسم هب اد * !اوهزانحلا ىلصم ىق ىوةفالراتخغلاو مولعم نذؤمو ماماهل سدل هنالزوحإلاببف |

 1 اكو خف د م كحد هل دلك ٍذادعاعف وسانلاب اقفر فوفصلاتليصفناناو* ءابفالازاوح
 مظعال عاج ايهبفةالصلا ةماقالد ءأ هنال د مسلاكدبعلا ىلصعنا خدالاو هعرشلاج ات لوق هفلاضو
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 ا 1 هيلع للا ىفص هللا لوسرتدأر 2: ا ىل_ءامو تيقر لاق رست نإ ْ

 يي راذعالاهملا قرطنت لعفلاذالءفلا لعمدقم لوقلا نالل والا طوحالاو ةلقلاربدتم ماسلا لم - 3

 0 رهنلا ف لاقىليزهلرفغب ىح سلم ن ممقبملامالالجااهتع فرح او ركذتفةل_ةلاةلاق لوس سل 1

 || هءاعو ( الصل ناو اربخق هيسأبالذ هلوق) رهن ةرورضلا* ءافتنال |ةاطم,ركت اهمد ع لعامأ هقلغ

 ع يل

8 
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 . 1 ةئرالق مهدوعارشة:دقفاوفلااذأف, عسفناأو رهظال ناو هتما تويباولةدنالنا ٍ

 3 هيفا نفدلارات امنا مامالا ل علو هم س بالف لعف كلذ ىأو ىلانحأ ل ةلاذجلاقو مامالادنع /

 (نيعملا متت نملوالاءزجلا) "5

 0 نا ىردلاسانب ررقعلا لتق سقس ةينملا حرش ىف وةحامالارعالا تتارملقأو اضيأ ةالصلاف
 ..(نيادهاعمالسلا هلعهنال ( معلا هلوق) رب رقعلا ىلع ةمحن |ساسقب سأد الودو اد ىنأ ثددحل

 اهلوقإ م

 انحاز أيا ءاض ىلا ةمحاو كاباورتبالاونمتيضطلا اذاولتقامالسلا هملع هزوقل . (ة.نحلا لتق لحالو
 ١ : نيطخملا هش هناكفداوسهدفو اهئ أو هو تايملا نم ل ادوسالاو لقلاةصوخ ةفطا و قاب

 هيو اركهبالو ور .فثوغرلاو لهقلاامأو ىبلب زا ادن نعازتش تنذلاريصقرتءالاو نيتمفطلاب اهرهظ

 ا

 اف ىذالاب هلاهوهضو هلهقلا تضّرعت اذا اذه هنعاوفعمناكت او هبوثوأ لت الاد مدملا ةءاصانءهزنتلا |

 ايرتعت يرشد لقلاب سأبالف ديعسملا فامأ ديم. جراخ هلك اذهو هرم نعالضف ذخالا هل رف أ

 ند ارفلادعبايرفظ هنا هن ىلع بلغا ذاالا ءريغوأ نفدلاق ار طر دهسا :اهج .رطن الو ىدالابهل :

 زيودعس ل اررغف ىأ الملا ىابتةدي هنا مامالان ع قدسام نمد محلا لصص ليصفتلا اذهب ودالصلا|

 | فبل رتوعرعل !قوانخيشل اطار: مفر تأ سا ديما ,ْةدولهناهنع ىورامأ]

 هلو أوقا) ى تن وركيالودا ةلاىلحا مع «وردلاةرا.ع (هتالصتدسف هلوقإل ى متناةالصلاريغ قدما ىفأأ

 هدرو ىدضترسا رك ريل نمهاقتسألاو ىئملاكر اصف ىلملل صخر لع هبال روظالاوهو (هتالصد فتال 1
 ' مزاتسال لّتقلاب نرم الاذا ىحناوهو فلا ىف لاق حاس الرع اريثكللا نان« ةماعلا هملعا + فلاذع هنام ةياهتلا ىف

 عونمساقتسالاب ريظنتلاو هيلع متاالم لاتقلاىداسفلا ن :.مفوخلا الصف هولاقام جن ىلعذمصلا ءاقب

 هيروماماضنأ هن ريك اذاءاملا جالعىف هلم م مزلتس ةصخر )| ىف لمصفت الهنا ىوعدو لا نمرمام

 امنا ف اخريغورهتلا قورف و ىستنا همك الق ىفانباوح وهذ هنع هن اودوهابه دسقم هناعم صنلاب

 مهصرصتل كل ذكسلو قافت الابادسفمءاقتسالا ناكول نا , انا عونمءاقتسالاب ريطتتلاو هلوقنمرك ذأ
 .|ءاقتسالا نا, لوقن نمىمخرس لا نالمتصف را د داسفلا ناكناو ءاقتسالا ف فالخلابأ
 ا رات ناهربلا اص ةملال_نرشلا ىو عنملا ةيالفذ ةنحوريظنتلا لا دبرهاظل اوهاذه ل !.اهدسغب الأ

 مثلا ىهانم نءانخش لقت ورهظالاوهوريشك لم ناكن اوداسغلا مدعب لوقلا ىلعرصتق الب لؤكلا
 رهاظ (لااهلتق حاسامااولاق هلوق) ىببتن ااهلتق ىف ةرورضال لطببال هل .ةلارايدتسانأ نسح
 انوا (دعاةروظملا ون ) ىتليز مامالان راع سنسر فقدك دلو هلأ ملا ذه ىلع قافتالا
 ناك لاق هنا عفان نعو ىل-ه وهي دي نيب سا< نا ةمركع ءرمأ لصت نادارأ اذان اكمالسلا هلع هنالرد

 | لصلا فان ثم هلوق) ىليزكرهظ ل وىللاقدكتملا ىراوس نم ةيراسملاالدسدحملاذاررع نسا
 وه نه كدعن توصهنمرهظول ثدح ناك ا اذكو (مناةءارقلا ف لزمن ا

 ا ىذر ةشناع ثددحن ءمصامىلا ىرتالا س ًانالف تالذ نمأ ن اركي فاما لتر اهالصا

 | | نامركمنالهلوق) ىبأب رىلصت وهو سو هملعمتلا لص تلا لوسر ىدينيب ةعانتناك اهنااهنءدهلللا

 | ىلاةرهظ ثلاث امهتنبو ناسنا هجو ىلا ىبصول هناالا» ريغوأ لالا فصلا ىف ناكك اوس ( هوجوىلا ىلصت
 | اازانتاالتالاملا مدعو لساكلل س أرافودكمىلصا نا تاهوركملا نمو هركال ىلصملا هجو
 ىصلجو ماس.تلاةلاحزيغىف:ءارقلاو اعكاردءارقلا ماتا اهتموتءارقلا هعئمالرمناندوأ مهاردعضوو
 |ىلوالا (خلاةذاعلارامتعاب قيلعت ا خوسنم ل. قف بنز تن ةمامال مالسلا ل
 | فال الامه اعوضوم ناكول ةهاركل ا مدعامأ العم ناك اذا ةهاركسل ال اقن ءلوقلارهيدق لاقي نا
 ةيدتق نا هلا لمتسللا هنا عمق, .هنحنوكسلاو هج والا ىلع ىلا 3 ( عع ىلاوأ هلوق) ىجايزهيق 5

 ا قش ريلا فو ئئانرعةدقوملارانلاإل !,#|نودبع سونا نال خجل اوهاذه (جارسوأ هلوق) رن
 |قدهاركلاو ٍوأَط هضم راق اف اةهارك الف ناذمر قدحاسس اق لعفت فين اسيملا تاكول معتلانأأ

 ظ لالا

1 



 0 ا سلا
 مهللارهنحورلا ىذب صاخ هنافلاسثتلا فالذتهريغو ح ورلا ىذ ىف ماعهناعمح و رلاىذ نمروصنام ٠

 نارلعاو هركمام صوم ىف مالكلا نال لب حو رلاىذي ص اخ هنالالرك ذام ىلع هراصتقا لاقي نال
 ذر نم قام لل دباعرحتى أركب ريقو هركدالريواصت هق بوت عيبنادبقيهسلب هييقتلا رهاجاظ
 هوو ىلو الاب هحمسانف هتدارمث درا جوم هءبناكث حو ةداسممشلا در بح ودالاهم زغتهو ركملاذأ هتدام
 (حاهسأر قوف نوك نادركو هلوق)ارنوصت هنوكل مشا | الخ هعيب ةهارك ىف فالخلا تو. ةيولوألا

 نس حا نكلردةناهماهنال «بولج ل < ىواهءلجر تخت تناكاذا ةهاركلا مدعم
 0 ا لصا امامأ ن وك ناةهارك اهدشاوةروصالو بلك فاتر ة كالا ل دئالربخ تلا فة ملا
 فلو لو ةهاركلارهظالاو هفللاثقلا ناكاذااهف فاخاو ريونتلا ىفو رهت هفلخ تدئاذح متهسأر قوف#

 نا/ميذ : ”ةيوإإ 0 ضا.عماغنف ندقنلا ىلع اعةجرلا ذكئالم عانتماقنوتدحما فاتععا (ةريغص نوك ناالا اوقإ
 8 مد 533 4 5 - ١ 18 3 9 1 ب 50 يبن : 4 1

 فسر 1 ا رابتعا,ةداركلاوةريغصتناك اذاديعتالا جمال (حئارظانالو دش ال ثدح هلوق) ره ىووذتا 2 ْ
 : : لحر امه بوةولودسا هيلع ناكلابنا دعاخو ناتي ارذهبلع ناك ةريره ىنأ عاخن ا ىوذو هدا 4

 هزم ىأرعهشقنف هعضرت ولو هاف دسا هل هللا ض.قف لس ناءاحر ةضءغىفهضقلا لاا دمت ٍ اى دلوب نم لكل تقي لع ف هيدي ىلع كك اله نوك دولوم دوب هل ليقرصصن تذض نا كلذو ىباب ز هناا
 ةضغلافلاىادسالا ضدغو ضامغاو ضاغعجناو رعشلاه ف تملعف عمت <*ام ض غمودو" ْ ظ ةضغلاو رعشادلو هنالرعشالا ىلا ة.سن ىرعشالاورحى :رعشالا ىموم ىنأ ىلاربع هعفدو هللا وذ ظ

 رظانالودمتالهلوق) حاملا نعانتع5 مجأو مجأو ماحأو ماحآو تاس | عجن او بصقلا نمةجأ
 ىوج ةنازخ ا ىنام ىلع فاكتريغ نءوأ ةدالخلا ىفام ىلع دعب نمرظانلاوأ قاكلا ىناذك( لمعأك
 تناكول لاح نوكب ناهرا.تءابلوةلا ىل_عدعنلا.دارملاود-او ىن«عفاكتلاو لمأتلا نارها
 ىَالايدتق ةمويزتتدعلاةه كنان احريما نيارمص ( ميدستلاو ى الادعو هلوق) رهتد هاجم فال هربغو رهان ق :رذالو (ةريهشلكهلوق) ائاضعا لمصاغت ى ريال فقاووهو ضرالا ىلعةروص
 نمخاحام لمص هيلعو (هركبال باقلاو عباصالا سرب وهلوق) ىبلب زتالصلا لاعا نم سل ا م منهزبعو نس انلادعة ياغلا نعرلا قورماقاغت اهو ركم ىنثاوملا ءنالا
 | ةراشالا سا نارهاظلاو رهن امخوةب لع مالسالار فش لاقارطضم ناكو كلذ هنكعملولو عدستلا الأ

 ارهطالاو (ممافالخ اللة متهلوق) ماسقملانءاذخادمااب دعل اذلرت ىلعدوعب كلذ هنكعمو هلوقف |
 ىنصتسملا نعريغو ىل» ز يصصأ| ىف (ةالصلا ب راخدعلا .ركءالو هلوق) علز لكلا ىف : '؛

 5و | ىمحو أ ىونامسدي نب وةأر عا ىلع لد مالسلا هملع هنا ىو رو طا ذا بلجاو بل ةلل نكسا هنااا
 |ءامسلا هللا قاامددعهللاناهسلاقف ضف اوا ذهن مك _لعرمس اوهاس# كريخا| لاف هم 1

 رك اهلناو قلاخوهامددع هللا نادهسو كلذ نم: امد دع هلا ن احيسو صرالا وف قاخام ددعهللا نأ

0 

 زا
. 

ْ 
 ا

0 

 ةماير هوو ىلا اهدشراامتاو كلذ نءاوبنب لف كلذ له هللادال اهوق الو لوحالو كلذ لم دشاالا هلاالو كلَ مه فاء 7 . 0 2 ب 07 أ
 و 9 500 7 5 0 1 0

 ل 0 ١ ةحجسملاذانقا, سأبال هنادرش, !ههوعضو ثردحلا اذه كلذ نملاهو ركم ناكولو لضفاورساوفامأ| ٠
 تعو اه. قءوضو ىونلا ضرالا ثيدحل اذه نوعضم ىلع ةدهسملارْزرئالذاراكذالاد دعءاصحال قو رعملا :

 رايخالاهفوصلان مةعاج نعابب ر.علاواهذاسنما للة: نا مزحالف عشملا ف هرب اترهظ الكلذ لسمو 1

 | تناحق كلذ ل م هلوق نءدارملاو رح هيفال مالكحالو ةعمسوءارارلعبترتر ناالامهللامهريغفا ١
 اذكهو حلا ضرالا ف قاخامددءربك اهللاو ءاسعسلا هللا قاخامددعربك اهنلا لوقب ناوه حلاريبكتلا ١
 جرش ىنصملا ىف هللا ناب بةغتم نصت كلها هرم ذو ىبلي زلاو عن العاوةلةو لاو ليلوتلا بناحف ١
 مالسلاه !ءدرهال (برقعلاو هي المال هلوق) ىدذف | نيدلا ىرس عفانلا حرم ىصتسملاال ةموظنملا ١

 برقعلارة.<اوروقعلا ب اكلات رهامالسلا ه.اعهنادروو ىجلد زد رقعلاوة ملا ندوسالا لشق

 ل 5



 0 ا ل 8غ
 .اذاالاهنعىبتالدوصسلا قولو (هينيعضيمتا درو هلوق) ررد لكلا نمهنالاضب أ ىطقلاركمو . أها ىرسدلامقءريغ ف ناكن او ماسقلا ناكل قو ىنعل ان ىطغب هنا هيفدار ىذلا نابرهنلا ف هرقعتو | ىرسيلامهريغ قون ايماسبقلا ىف ىطغي ىلا نعرمجلا ىو هيلع فق م باتل ىرسسلاوأ ىنعلا
 | اذكونملا اذكف:دايعلامذه نم ظحوذ فرطووضع لكن الو ةن-سلا هذه ارتضدغتْلاىفو دوحعسلا ظ |عضوم ىلاوزصب ىرب نا ةنسلا نم عادل نعردجلا فورد هعوشخلاكوأر عون عنعامىأر
 ا | و هعستقولا ىق ناكتنحاهعظت هل نان <رلاوأ امهدحاوأ نيالا عفا ديوهو ىلع نأ 3
 وأباكلالهادبشتلانمهيفامل (بارهلاىفهماسبقءركأ هلوق) ىلا نبا وج دوحسلاو |مايقلاامهنالماعهعزانت (قاطلا فهلوق) رثك,ناالاد_غ:الو همك وأ ةحورمب هسفن ىلع ورينا
 |هنالادحوأ لوتالاو ىدخرعسلا لوقو ه.تش ملاذا ركنالف هيلعو راسلاو نيعلا لهأ ىلعهلاح هاستشال
 |اذهو عفترملا ناككملاب مامالا نوصخع نا ناكل لهأ نا هنمامت غلا ىفهبقعت باكا قالطال ساما
 [|قهمابقبس أبال هفلخخ ن ءدصمملا قاضول هنا هريغو سينحتلا نع رمتلا ف لقئاذهلو رذعلا مدعدنع
 أله مامالاةالضل فقاولا هنيعىذلا بار اريخف مامالةالصن علاؤسلا حقو (ليمكتإ) ىبتناقاطلا
 د او هلوق) ىوج بهذا ب تكى كلذ قاسمت ربه هنا ىزغلا سعذلا ىواتف ىف تيأر مثال ماد :
 || صرالا ىلع مامالاو فوقرلا ىعاو ءاقوافدنعو ةعمك رذعلا مدعد نع هدكعو (ناك دلا ىلع مامالا

|! 

 ع متفلا نعرجمنهجوال اوهوز اينمالا هب عقب ام لمقو ىان:زةرغسلابارابتعا (عارذلاليقوهلوق) || ىوجريغاللادلا عتب ةكرأ او :دئاز لمقو ةملص الق نونلاو الع سول لل ةيذيملا ةكدلا نه ناكدلاو
 [اهشتلاانفتنالاهمدع ىواعطلا ىور وهباو راارهاظوهو مامالاب*اردزالا نم هيفاسمل (

 ا أاهلمس ناك كل ذكت رام ىتمدداس.علاواعبط ناكمملا كل د ىف دالصل اريصت كلذ لعف نا هنال هنق ىلصت

 ا أ لسيما لص نونلا ىعربو اصتلا رك ةصالخلان عرهتلا ىفالاو ةالصلا ىف هركب أ دوقعم نابلا

 ا ظ ناكفاضأ ةهاركل |قالطال ضةةموهو هركمف مصلا لماح ةيشن ةنآل هلوقيهه اركملا لد ناللعو

 راح !نموهو حرضلاديدش مارس ناودحلاةروصريوصت ءالعلا نم مهريغوانب اهصاىاقلاق هنان ناوحما |[ ا

1 

| 

 | ساننلاءا طدخلا نعربتلا قو ةروصالو تلكه فاست ل خدنالانا لاقف همقلف مالسلا هيلع ىنلا جرف
 ااايدسم زيغوهو عاخ شقن قو روصكر اصف باشل اي ةزوتسم|هنال هتمام ا هركحتالرب واصن هدي قو
 'اةرص عمتهاركلا مدعاضب أدي فيورحلا قى اقافوشكمب وثلا ناكاذاامب قالطالا د. نفت ديقن اهو
 . ( لب راتتسالاب لل هتلا ن ءىتغراغصلا ق ةهاركلا مدعن | ىاعالواهراتتسالر اغص زونض هيلع ان !/ دابق
 ظ ناري تدب ف ةروص عأر نم ةضالخلا ف زوو هركتالاهنا أ بسو ةفشك<م تناك اذا|هتوب 06
 همفاتن مدهولو دم نعاذكة صعم هلع نالدإرحأ الفار وص ءرحأتساولو هباعسحس نا ىتش و اهليزب
 |١ لعةروصلارصق هرهاظ (حورلا تاوذن هر وص :اموهو هلوق ) ' ىبثااهتعابلاخهستعق نع رنواصت

 روصأم



 1 (نكتسالم لع '

 لعدا ىنععاهعبر نا ذغقلاو ناقتاسلا انه عدرالاواعيرالعجاذائنثلا عب رباكهسفن عد ردق ةسلحنا||
 ىلس. ثراحما ني هللادعىأ رهنا سامع نبا نعىو رام( رعش صقعو هلوذ) رح ضعن تدع اهضعي ا
 هيلع تهم لاقف ىسأرو كلام ل اق سابعا ىلع لق ااهف هل لعف  ماقف هئارو نم صوقعم هسسأروأ 1

 ىبنلل ة مع رت ةهاركلا نارهاظلاو ىليز فوتكموهو ىلصب ىذلالثم اذهل ماا لوقب مالسلا]|
 ( هّتماه ىلع عم<ناوهو هلوق) رعملانعةملالمن رشالواةالصال دمت ن اند قرفالو فراصإ 5
 ةماحااماو سأرلا ملا فيفختب ةماسهلاو ةيلالبت رش هما كإ: ىلع اسرمف لخدي مث ةالصلا لق ىأ
 اود لابو غاحونا لاق باودوةناد لم ماوملاعجناو ىرهزالا لاق ةيحل اك مسهلاه ديدشتلاب

 هلوق نءاضيأ قيساهفو هيف (هسأ رلوح هلوق) حابص»ةيحرىلاةاقنيبامماومما اهعبج ضرألا |
 (هرون ف كو هلوق) زعلا نبا حرص هدو عنتعال هلاسرا عمرعشل ارفض ناب راعشا هتماه ىلع عمح ناوقوا

 دود شم ىبصن ناهركم ةمئابغلا قو ف كلا نم ص..تلا قوذرازتالا مهضعن نعو ىتليز ربحت عوفهلنأل |
 نيقفرملاىلا هكر مشت ىودلا فك لت ديو هركمال ةصالخلا ىف نكل باقل لها عسنص هنال طسولا |
 هيون عقر ىأ هلوق نمر ردلا فاش هفلنموأ هيدي نيب نم هعفرولامعف بوثلا فك ةهارك ىف قلطاو |
 نءهنوصب سأب ال لمقو ة.نملاحرشالو  بارتلا نع هعفر دصقب ناكء اوسواب زارتحا سدل هيدي نب ظ
 الوءاذالالالا ءركيهنا مدل او ةال.صلا ىف بارتلا نم هةبج عسمو ركمالوابمقو رجفلا نع ةيلالمن رش تارا
 غارفلا دعب ىنعب بارثلا نم ريما عمصمركب طفح فو لاق لضفا كرتلاو مالسلا لمق غارفلا دع هن 0 ظ
 ىلع ورم الن هطخصو هلا ىظفح ىو هلوق انحش لاق ه1 اهلع مادام هلرفغتست ةكتالملا نالدالصلا نم
 لسرابرض باين ءالدس هيون لدس للا ةيو هنع بت مالسلا هيلعهنال (هلدسدركو هلوق) مانغا |

 نيبالسرم لي دنا نوك نا ىلع قدصد اذهريدقلا مف نع همفو رهنأطخن لدساو ه.دناح مضن ناريغنم
 سنرملا ىف ةهاارك الو سأر ا ىلع لع حجت ىذلا ناسامطل ارك |ذكوةالصل دنع هعضب نا أ ىتضف هيفتكا ١
 اه زنت ءركع هنارام ىضتقفالاو اعرت ىأ ةينقلا ف اكمرك الاهجراخلدسلانا عصالاو طبخ هنالا

 نمىبلي زل قامودوهمسلا ىفنيمدقتلا ةيطغت هركةصالسلا نع همفو ىلحلا هرك ذاكر ءالن ناك ث يح

 لهو ةصالخلا نءربنلا ىفاكراتخلا فالح هدب لدغ ديملو هيفتك ى وعاسقلا لعص نا لدسلا نهود
 نيفتكلا ىلع هعضوداتعي ىذلاددلا نا عفلارهاظور دىناثلا طوحالاو فالح هكسعوأ ملا 0
 نع رذيروملا فور عضولا نيعهناقةه اركلا نع جب رذعالهرهاظ ىلع افرطو هردص ىلعافرط لسير |
 هيزاخعف هيوشب لمحت ناوهواهنع ىبن مالسلا هيلع هنالءامدلا ءركت اذكو همفرط نم. ةفلاخملاب ةشاركلا |
 ةردجلاكم لي هنم ج رض طغنم مدعل هر ىعمو دب هنم جر ذاسنا> عفربالو همدق ىلاهبأر نمل دا ٍِ ا
 ءاوصلا ىناراف عابطضالا نءعاد#تلأس ماشه ل اقورازا هلع سدا دحاو بوس لمس نالمقو* ما[ ظ

 كرتن و هتماعروأ» ناوهوراختءالاورازاك ل نك, ملاذا ءامدلا نوكتاغال اقف ءامصلاءذه تلقفأ
 ة.طغتوهو ُماتلاوريكتلوأ درمالوأر كلاما هفنا ىطغمف ه-ةماسغن تقنتي نال #ةوافوسكم هسأر طسوأ|

 نع ملا فان ةفلانعهيؤو ىلب ز نارمنلا مهتدامع لاح سوح لعف هش هنالئالصلا ىمفلاو فئالا
 ىناشلاو ءانلالوالاف ىهتن امن رالا ىلعناك ام ماغالاو باقنلا نممفلا ىلع ناكام ماثللان نم ءارقلا ||

 اهريغوةيادهارببعت نمنسحاوأب هريبعت (هفكوأ هسأر ىلع هيون لع ناوهو هلوق) 6

١ 

1 

١ 

|][ 

 ها ارثذا مدعو اولاءاضتق |ةمنسحالا هجوو وأ ىععةنادملام الكف واول ارهنلا ىف لاقاذ هنو اولاد ىهلب نأ :

 هقلانامالسلاهلعهلوقل (بؤاستتلاو هلوق) كلذكس دلو هدو فتكلاك امهدحا ىلع لدسلاب
 نءانماهرسكوءاطلا مفي سطعب سطعدقو مضلاب ساطعلاو ىجلي ز بؤ ائتلاهركيو ساطع بحت

 هفي ىط غول ىتحه د فالاو هنكما نأ هنس هتفش خب ولو عاطتسااممظكماف ىواسثتلا هماغن فرات

 هدب رهظد ه.طغتلا لدوةزورضلالا ةهو ركم ةءطغتلا نالة صالخلا نعرهتركهتفسذخا نم اهم ودس
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 : ههحوتافتلالا رككو هصنو لبقت ريونتلا ىهاكحا ذو فيعضوه منره اظريغةمنملا فام ىلع اعل 2

 (نمعملا تف نمللوال اءزجتا) 1

 7 اخاخ ريغلاماةملالمل نريثلا فو ناطمشلا نيقاتاسهئاف ةالصلا جراخ ةسعقرفلا ساسنلا نم 6
 ا دلا فا لمأت لصافملاةحارالواو ام زنتاهجراخ هركتا توك ىو ىهتن ا ةموسزنت مف لصافملا ةحارال

 ةحاراكل اقهناكوه>احنا لوعدلن اب لصافملاةحارالولو هلوق نارهظ مت هجوا ةجا ءللاه> راخ ل 1

 | ةملالثرثىهلارهاطل مرت ةهاركح ( رصفقلا هركوهلوق) ردلا فام فلاختالف لصافملا
 | هنو يصاوم (ةرص اا ىلعد.ملا عضووهو هلوق) هحرشو ربونتاهزنت هركسف ا هج راخام اورعلان ع

 هال ةحارةالصلا فراصتعخالا مالسلا هءلعهلوق هنمو هقفلاو ف .دحناو ةغللالهأ ن مروهجنالاق

 امعلا ىلعؤكوتلاوه لءقواب.فةحار مهنا الرانلا لهأ مهو مهتالصفدوولا لعفاذه نا هانعمرانلا
 رازام ىه(ةرصاخملا لعدلوق) راتتش مبمارع نرسل ار ىلا ناعشلاو طوسلاوهو ةرصخملانم ذوحخأم
 او عالضالا ل_هسأاروصقم ىريصقلاو ؛لرولا سأر ىأ ةمدجل امظع ةفقرحلاو ىريصقلاو ةفقرحا
 ناكاذا اذ هورعيلا نعةيلالينريثم رحت هارك ( تاغتلالا هركوهلوق) سوماق بنحلا ف علض
 و ' :هتءاس نم لامقتسالاىلادعي ل ناوهرهاظ ا رهنال_ةرذعلامارذءريغل

 |نملاقتسالا ىلاداعاذااعع هلق ثيخ ىلصملا 4. نم قاملافالخو ريغو أد زلاك مهمالك نم هرهاظأا

 || وب امتاووركلا ناود فم هنا همز نم ةمناسخلا قام لمح هيلعو دعت 1ناداسفلا هتاضتقال هتعاس

 أاوهاّادو ركل ناوهلوقن مةمناخلا امنا ههجو و ىهتنا ثد<هدفو رهنلا ف لاقرحي هجولا ضع ليو
 ا ارسفم قنعلا,تاغتلالا ن الو. ناكضاقن ا لاحم اور وك دملا للا ةعص نم عنامهجولا ضعب ليوحت

 أ هولا ضع لب وتو ها ءاهوركملا ناو هلوق كلذ ىلا دشرأ هتعاس نملااسقتسالا ىلا داع ناو اقلطم

]| 
 اص
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 بحاصو تلقىهتنان اضضاقلمقلا اذه لئاق هحراشل اق ىهتناهل» ود د سفت لبقو هضعب وأ
 نركيالذ اءاضتقمورهتدكرت ىلوالاو اع رت ىأ 0 هلوق) ةيلالنر ثلا فاكاضرأ ةصالخلا
 هو حاموهوركمو دسقم ىلا تاغ !الا ءيسقت نم ىجي زل اىفام فل اذهف مان رط ىوتساام حانملاذااحانم
 1 ١ 5 0 هراعصأ طحالب ناك مالسلا هلع هال هقذع ىولي نان نسوا :ع هش عرتوع ر اظاسنا

 || الاو هه_صق ناك ثدح لق ناو قا طمداسفلا ىضتقي أم جاد زلاو رهنلا ففهردصد تافتلالا امأو ىهتنا

 [لوقأو ىوج نيتدوسلا نيوادوتتلا ف (ءاعقالا» هركو هلوق) انطشدسفتل نكرغءادأ ردو ثمل ناق

 لوالاوهد..ةتلامدعنم محراشا ارسل !ككلساو
 ف 1 ىأهوذ) دوه9 ن م ىلصت ناكولام لمشل

 اري !قافلتخاامبتالهنرك لاو ىوادطلا ىريسفت نم لكد قداَص (بلكبلا سواج لم سول ا

 | ىواعطلاهرمسفو ضرا لا ىلع هيدي اعضاو <. نقع ىلعدعقي و همدق بص: ن اخر كلا هرسفف هذ ءاعدالا

 1 نال خد الاوهو ضرالا ىلع هيدي عضو هرد- .ملاهيتدكر مذو هيذف بصتنو هشملا ىلع دعب نأ

 00 ركمريغ جركل هلاقام ناال ثي دل ايدا رف رك اجار ان لا ءاعقان هسشا
 1 | تناك ماو ىنركلا هكذا ىلع ةمهس زن: ىواسطلاهلاقام لعةمع رت ةهاركل |نوكتنا ١ عش ركل

 5 للعاكةنونس اة املا لرب ةهاركأ ًااائاوءاعق ان سل لعفلا اذه نا ىلععانب ىنركلا ا
 ع ١ عراضم ىلا رازلك قتلو ماكملالا تبكاحت كلا لوف : ءاعق آل ارسسقوأو عئادنلاق هر

 1 0 هسارب ىلصملا ةناحاب س .ايالو هسارب وا (هدب مالسلا درو هلوق) حاحمت برضءيادو هماقأ يش بل | بضصت

 '. كراواضمهتامدس رانا من لمراد رد كر كاعد ىأرو ئمهنم أطول

 كري .ةنال (مدرتلاو هلوق) قساك اهرسفت ها كالا اذكو(دسفم ناسالاب هلوذ) ى احلا ن نعرد

 ! | هناليق. .«ضورنأ + .اسولح عدرتلا نان دل جر رن راه روادها دوعقلا َه ةنس

 ١ هلع هللا لص هللا لو برد سم قرع سولج ةماعو هل اوحا ضع ىق هسولح ىف عب رش ناك مالسلاهءلع

 / هده بحاصنالعيرتلاب ى مهرددالصلا جراخ هريالر نر رم ها ؤللاو هلال تاك رت ناك ملسو

 "روحو 0 حل يو مج 2 ود همس د ل ودع مجم يس دل جم يس م ص سس منيب عع حس
 ١
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 داسسفنااذه ىلع قرفغلاف (ههوصدسغب و هرالصد بقت المفلا" لم نودام ناكن موضع للاقو هلو ْش

 عئادبللاعمت اب زلا مزح نكلرهتدجو لو ريثكلا ل علايةالصلاو دجو دقو هنىذغتياملودوب مودلا
 وهونء»برأ نم لءقواعارذنمّتسن م لقأوه (ريغصدجحسملاو هلوق) ةصالخلا قاع ىواسطلاحرتشوأ

 اذالغفلا مث ىدين ربا زنتوأ اعرحت (تادو ركملاف عرش هلوق) رهاوجلا نع ىناتهق راتقلا
 ىفاموأ :دئاز ةذسناكناواعر تدرك, كرتلافاهوكو ىدسهلا ةنسن مهمك- ىناموأ امحاو ناكه

 نال ىعون هريغو ىلكه نال ريغ ىلع ثرعلا ىنعأ ةلمسسملاهذه مدقو اهزنت هرك وذو بدالا ماه
 ىعونلاودرغم ىلكلا نال ىعونلا ىلع مدقم ىلكلاو ثعلا عاؤزأ نم رصختلاو ةعقرفلاو ىصخلا تلق
 ىلعارتملك ىف ران الادورولةاصفم عاونالا ركذو بكرملا ىلع مدعم درغملاو رش ائشنهدسسقتل بكر
 | امالثث كل مرك هللا نا مالسلا هلع هلوق ةهاركل اهخو و ىو ثمعلاةلجنمتناك ناو صوصتلا

 هيلع ىاروالغل ةالصلا ىف نا مالا هءلعلاقورباقملا ف كحضلاو مامصلا ىف ثفرلاو ةالصل ىف
 رادع 2 راط هبان ثدعو ىعلب زه->ر اود تعد اذه بلق عدوا لاقف ةالصلا ىف ثءعب الحرم

 دقو طلخا ثدعلاو:ةهحاولاةرملانيكستلاب ةثيعلاو اثيع ثبعن رسكلانثرعدسقو بعالا تن
 حامسلا مالك ناهلعاو انش ةرو كم طاخض ىنعع ثدع نم ءاسبلاو حاعص هطلخ امبع هثيعب تلا
 هيفدزلالامث علان اناههتد قرف ةرهؤحلا نءةلالمترششلا ف نكنأ بعللاو ثرعلاننب فدارتلا

 جورسلا لاق مث سوا ممزنتهوركمهريغ مع نال ىدملاددمق ىهتنابغللا وهف ةذللا هيف ذل
 فال اهجراخ ثءعلاذارطت هفدالصصلاب كنظاف مارح ةالصلا جرا ث علا نالو ةءادهلا لوقف

 ههحو نعق رعلا تاك ض رغل ناكولف لمقب ىو#لا هاك (اعرش هيف ضرغالامهلوق) رون ىلوأل

 هلعفاذاامأ ةجرذنمترم لك نمد وارارموأ نمترموأ ةرم هل ف اذا ا دمقم وهو ثمعلا قلط أ ساب هب سيل
 ةربناهذلاوأ ةرمعوجرلاو باهذلا لسه كحنا ىف فلتتخاو هتالصدسفت تايلاوتمتارم ثآلث
 لك هدب عفرنا هنالصدسفب تارم ثالث نكرىقدد_-اودبب كحل ضفلا ف لاقو ىرخأ عوجراو
 لاق ةصالختا نعرصلا قددقلا اذه رى ذاذكو ىهتنا ةرهوجلا فا دمةهوهف ىهتناال الاوةرمأ

 نع هاوح ناري غنم هعضو مهناكمنءلصلا عفر لجر ىدادحماف (ةسس#:) .هلظفح يللا
 نكسوةوطخ مث نكسو ةوطخ ىئماذأ اضر أ هيفودسفتةيادلا ىلع هعضوناو هتالصدسفتال نقل
 رذانأانمالسلاهيلعهلوقل (دوصتللالاهلوق) ىتاو دسقتاعباتتم ناك ناو دسفتالنكسو ةوطخم|

 | اذهب بي رغ وهف لك ىل-عو ءاريغب رذوأ أي زلاةدو_هىفىذلا نكلةبادهللا هبت ىيايزرذفوأل
 هتلأسىتح ئث لكن ع سو هيلعهتلا لص ىنلاتلأس هنع قازرلاد.ع هج رنأ ىذلاامئاوآقللا
 اذكو مصأ اذهو ىنطقرا دلا لاق هباعافوقوم ةبدش أ نباهاو راذكو حدوأ :دحاو ىلانتف يصحلا عم“ أ

 | ةدح اوفالعاةدبال تنكن اق ىلصت تنأو مسّتال لاق مالسلا هءلعهنا ب.ةيعم نع ةتسلا بتكلا فجرت
 هلوق) ازديش نام ع ة_فالدت نم نيثالثو ند !ةنستامادحةريثك هقانمرورشم ىاكرذوأو ع أ

 نكميل ىمحةيوست له قيرهنامجاو ناكل ةقيقح نكَتلاىننديراولذ اماتلاىأ (دوتسلا نمهنكمال|
 دقو ةميزعوأ ةصحخر ىه له ةرم يدص ضرغل ةيوستلار علا ىف لاقهكرت نمىلوأ ماستلا دولا نم ا

 | هعزعنوكجحت نو:اهحولا ىلع دوعسأل ةمضتقم هيوستلان اىلا رظتلاف ناتهج اهمف ضراسعت

 ةعقرفهركو ةلوق) ىناسثلا ثيداحالانمرهاظلاو ةءزعاكرت نوكب عوشتلا برقأ اكرتناىىلا راقتلابو
 | كلت عباصالا كسشت فرعنبالوقلو كعباصأ عقرفتال مالسلا هباعهلوقلاهكدشن اذكو(عباصألا
 نيب مالسلاه يلع قرففةالصلا ىف هعباصأ ك شالجر مالسلا هيلع ىنلا ىأرو مهيلع ب وضغل اةالص

 : نءىبخال ةيعردتاسمئارهاظلاوارمف نواهملا ىثاملاوةالصلارظتنم ىتحلا ىف ىحماو ليز معبابصأ ||
 هرك مالسالا عش لاق هلوقب ىاكلا هملعصن انج لاقزهن هل فقأل ىلحتالاقفاهج راغامأوكلذأ |
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 0 را عتفزاسملاف قاطأو نئاسل اس ىلا هلوق هءلعدرب و ةفرع نبا ن ع 0-0 00 3

 1 ١ (نمملا تف نم لوالاءز 4١ مد

 ّ | رقد زر دلكخحلااورامناو أر ماةالصلا عطقب لاق مالسسل اهيلعهنادوادوأو اورامو بك كلاو

 لع هفرورمامرك ىذلا 3 هلا نع ةيلالبزرمثلاف (هدوعس عضومف هلوق) ةيلالنرئابنع
 طش : ناكدلا نم لغسأو أ ءاردجلاو ارم كيم دوط دارهم قوما ماماوه يملا

 1 نول نانا ىجشإ ورورملا فاخاذاهرتسريغ نمءارععلا ىف ؤةهالصلا 0 هءاضعارانملا اضع اذ اذادع

 أف ,اركلا نادافانا دش صن ناءار علا ىف لص , نإ سدت لاو عّتادملا ىف نكلرحالا فلا مرح ةهارك

 ال 316 نعدوادوأ او راموهو ةقمقحلان ءفراصيلاجاة < ن كل بدنللرمالا نوك, نش هسمس زرت

 ع /ءا اردتلاهدي قتل اوترتس هيدي نب سدلءا اردعلا ف ىلص : هيدا مالسلا هيلع ىنلاانبأر سانعلاو

 3 ى عضوم ىأر ورملا هيف فانا عةةرتسلا ؛ ارتدها_ ررهاظا انالاواسلاغرورملاهمف عقب ىذلا لحما

 و هحرشررونتا فرك دورا فو, عدت, الاك ادار ىلحان ع هيلالبترش

 | :ا/مارورملا فص ءاوساقلطمارزتتابكر ترك هيلعو متنا يفوأ اهلغفو انكر يزاحر ورمل
 ع كاودو صتتملا ل صحيالف دعب نءرظانللو دسال هنودامنالع_.الا ظاغ قعارذرادقمنوكتنا

 [عضولا ىنكمالو لضفأ نءالاو ادهد ارملادهحت الو هيبج ادحأ ىلعاهلعجو عرذأ ةئالثنودابتمبرقلا
 0 اء نوك.ناراسنتمماىووتلان ءةيلاليئرمثلا قورد نار للاكل مةوالوط طذعو ىفكب لبقو طخ الو
 . ةءارقلاب توضلا عفروأ عبستلاو ل [سأراوأدسلابةراشالابهعقديو ةرتسلا لاظ ه.شريصبل

 نايل ةيدحلا رمل, مالاوةير ها هدسببتنم رمل امل انقعتم ةسلال نش ةيرستال_ملاولو

 أ ليوأتو مضعبلات ايالخرد هلت :اقبالهبراشابفهملناو نسا دك رن ندوسالا لَك رعالاك هد رلا

 ناهذلا بح لاقي تامولق ىاتلا نع ةملالينرمشةالصلا ىف احابملججلا ناك تقوى ناك هنادروآم
 !ساق كنور الأم هل صر هنال ةيدلانامذ بحي ىأ ىناقاسلا نع ءردفاشلل اقالخان انددع

 0 هطن برعضت ناهتنفكو تبدل نققصيفاسنلاامأ ل اجرا وح ىفاذهو صاصق هق

 ىهريصتق ىلا نمد وهني ةيادلا لعصف لزني نا بكا ارلاهلمحو ىرسد ل|نمفكلا ةحفدص ىلع

 ا لع هنال (موقللةرتس مامألاةرتسوملوق) تفل نع ةملال نرش ىلسصملا ىلب نم ىلعممالافنالجر رمولو
 1 فوانسرك أر رفصن لثةزنعلاو ىان زدرتس موقلل نكسملو كتدكر هريعىلا مطبالاب ىلص مالسلا

 [كلا ىلع مالارصق ءاضتتم (ناملا نا ناو هلوق) ةغللا ةياهتاهنم بير ةزاكعلاو حم 11 نانس لثمن انس
 اص لادا مدع هجوو عج اقلعتمهنااو هوقر ملا ف لعجا ذو ة.نملا فكك لذك سدلوةبناثلا

 1 هر ناطش هناخَ معطتس||ماؤ رداو ئدد ورمهالصلا عطقمال مالسلا هيلع هلو ىلصملاىد, نمر ورملاب

 اتا لموت لوس الان ماطاش نم لءقو نيرقلا هعمن رع نب | ثي دح لءل دب ناطش ةعم ىأ

 هءعتلا مةراغلا نعانضش هد هوسسدلاقباوذلاوأ سنالاو أن حلا نمتاع درهم لك ةغللا ف ناطسشلاو
 لق مالا هع هلو .ةيانعلافلدتساولاقر هلا نع ةدلال.نمث ةيعردقةهارك لا ناىلاريشت مالا
 مالا ياي زلا هيل دتساامىلو وهو ىهتنان يعرأ فةولرزولا نم ه هلعاذام ىللصملا ىدر نيت راما

 هجوو و ىهتلا ىلضن وهو همخأ ىدي نيبرع نأ نم هلريخ ماعةئامك د فنقب نال ىسذلالوةنم
 زعنرأ لاق ىردأ الىوونلا لاق نيسبرأ فذول ثيدحملا ىف هلوقو رزولاب هسفعيرصتلا ةنواو الا
 | كاست علوف لعلق و اقيرتنيعرأر ازبلا جونا نكسل رهنلا ف لاقامووأ اروشوأ
 ليقف هريغامأو همن فالالف نآرقلاب داس ةلا مدعام رهنلا ىف لاق اذهان 8 ,لومهفلاهماا ضنا اذا
 رالف باك ار قبال فل اذاام ىلعاسا.ة هيقفل ذا وودسفتدهمدن كانضاشم ذأ هدو ىناثلا لوق ةوه

 زهدوصةملاودحو لو ريثكلال جلايدافلا نا قرغلاو هيلع قفتم هنا الاو هم-عقو هيقرظنف

 ' أوي راكراصق هنعزارتحالا ناكما مدعل (ةصحتاردق ن م لق ناك اذااذه هلوق) دحود5و مهغل انععلا
 كاس صا

 هلوذ) ١
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 3 (نيكح هال: ءىلع) ا

 لالاقف نملاعلا سر هللد#الوقب .نأدار !نانقاملان ام_فواسفنلاعاسطقنال ضعن ن نع ةملكلا ْش

 ' ىناولحلاف ىوتا ةلكىلا ل /ةةناو الا كرتق درو اهتلدح ىلاةفركذتىاسلا ىمنواهسفن عطقافا ْ

 ادم لفرد يلءو نايسنلاو سفنلا عاطقنا ىقىوللا مولد سفتالا بنا ىلع هماعلاو داسفلابىتفنا

 ,لقنو ناسسنلاو سغنلا حا ءاطقنا ىف ةماعلا لوقبذخالا ىلوالاو ىلحلا نءالقن انميش لاق دسفت نا ىتْش

 مدعىلا بهذءالعلا ضعي نال شحاسفلا أطخلا تاد_سفملان هركذيهصنام ىدنجربلا نعول

 | نمتزاحاذا هال_صلان ارافصلا مس اقلاىأن ءىحو ة نقلا قد ذالصأ ئراقلااط+:ةالصلاداسف

 ىو ىولملا موعارمف سانال نالةءارقلا بانىفالااطا تح اداغلا مكج ع هحو نمز دسؤو هحو

 اهناسو# 00 اذهو ىهتناةرئاح هنالصف اع أر قو داعأ شح افاطنعةالصلا فأر ق تا ملا
 نوللاهركمال (عرف) الوأ لثماسربا مخل عقو ىتلا ةملكلل ناك الوأ ىنملاريغت |ةلطمتءارقلا ىفاطتل 2

 تأروانتم يش طضم أ كح مسو هملع هللا لص هيدي نيب تدشنأ ن اواي دح تسد |هئالداعس تنأ

 مرو مالسلا هلع 2ك ادك عقوام لك سدل هيا لعب هنمو ىناقرزلا ده ى دس اناا دما هنا ءأ

 باك نءهنأن ءلا فام للدن عب ريشتلا هجو ىلع مالسأ هيلع هتوكسن العب ناالااث دح نوك ناز

 انك نع لمح هلعف هحو ىأ ىنعرعي لواميش لعف اذا مالسل هيلع هنا ئانغلا باد وركذ تحول ١
 هللا ىلص هيد, نيب دشن ام ىف مالسلا هءلع هلعفل ةيسنلاءاذه ناك اذاف خلا ةادالا وهو هلامف أ لزان

 قءاحدقفدئاسقلا دان او هير هج او 0 دلا قلحامأو هصنامانذجش طع تيأر مل والاب لو
 نعالا نوكمال“ الملا نركدلاو مهنمريخ "الم ىف هترك ذ الم ىف فركة نارو فر هما تلط ىضتق| ام ُثذ

 ل او-الاو صاخمثالا الحا فا كلذ نايا هوتنب عجتاورارعسال اتللطتضتقاثنداحأكاتف
 0 ثيدح كلذ ضراع 0 ةلايرهدلل ةلاطلا ثرداحالا نيب .

 العرتك | هيالو دامالح تع لعق ًارهجلاو مادلاو نيل ىذأتواءان رلا نفد تيحافلالا
 5 .كماهناب هنءسمجأ كفن ىكنرركذاو ىلاعت هلوقو رك اذلا بلقاظقودو نيعماسلل هتدئاف يد : ا

 هلزنأ نمو نارقلا نو.سف نوكرشملا همعس الثات ازناببتفاختالو كتالصد رهجتالوءارسسالا هيا |

 امهريغو ريو نياو كلامو بش ضب ولازدقو كلذل ءانبصالابسنعىبنائكذشوذللاد سا
 حلانآ ارقلائرقاذاو ىلاعت هلوتبافاصتا هملع در هلاعطعت نآر هلأ :ءارق لاحوك ذلا لع كلل

 نءزواتلاوريسفت نع ءججارلا ناب دودرمءاعدلابرهجلاب ند دعملا بحالىلاعت هلوقىف ءادةءالاربس

 تحاورّرقامود رارسالاور ها ىف دروام نب قيفوتلا او عرشلاف 1 مأالاعق' :عارتخالاو هندي

 كنا ذل هتوص فرن لل 0 1 .. ذل توسل مفر نايةسناخملارق رمش ١

 عوضخكلا ىلا برق أوءاب رنا نمدعبأ هنال قخمارك لاريخ فو هيلع هلا لص لوقو انئاغالو صأو لا ع

 عتعالد هسملاقركذلابر تاما واتفلا نعرف ان رازالا قوس رت د افلارهملا ىلع وجيوف تت

 ىقىورامو همس اب ةرك ذي ناهللاد_ح اسم عنم نمظأ نموىلاعت هلوق تت لوخدلانءازارتحأ هك

 انثاغالو م أ نوعدتال اوسفنأ عاود نيكل ماوصأ ىفازلا السلا نعل

 ثفرعاذارا اصاخلم ىهتن :رئاف كلا. توصلا عفرامأ وةعدخب را لعلوةازغى ناك هناد هنع-

 هللا ص هيلع نولصن و نواأ م مهعمددوعسملان ا نع ىل- ةنامناروظاّدس

 ىذاح و وفوعءا رلا فو نمالخ ثم لضفأ د ذلاروجانا 0

 فما ارعولفتدسفاريثكه غضماذاامأ غضمالب ى أ(هنانسانيبام لك اوأ هلوق) ماسنلاو | نيلصملا
 نمريثكلان ع ىنغةصملا نودامود_ةباللياقلا لملا ناب رلاق ةهنقعتو ري ىلوأ ناكل عالتبالاب| ٠

 هلوق١ ( ىلسملاةينم ناك ةهاركلا مالك الودسفيالف نانسالان ب هيشالتل خضم هدف يقأتباللب عضملا| ْ

 ىوة+ دءاقدعقو مم انءاقانقي نازاوج مدعباوحرضدقذا رع عيريخ تيكرتلا اذه (ةامرسأ |
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 ٠ 3*2 .فيراخلانمهذخأب ن نأ الا كلذ نودامالادعاصؤ ةصم ار دق غاب امدسفملالءاقلاب دارأ (اريثكوا|

 | تا وتمتال اننيع ء ضوةنمو.ةالاوون الا . نمامهدجا لايلازز -تارعو اد 9 داوو

 (نيعملا قف نم لوالا"زملا) 7
 حج و مدع لاكش تالا مج واتس دس بتاقاهعلت < انرطمةرطقوأ هاف د ل
 00 نم جرخامد عل 1 اولد ريهظلان ءروغلا قوةالسصال نامف ان م امهنا لاع ناىلوالاف

 ا قسدار هانم هنامفلا 0 اذاهداسفامد- ءهجو انش لاق ىهتنا مف الم ن نملاذ ذاهتالص

 || هتالص لع وأو ة فاعرلاو* قلاكهمذ هلرا.ةخاال ىواع» ثدحمنا كشالذ ةالصلا ف ثدحلا
 أ اناعولا ضعب ىلعاذه لكشأ دقو هنعزارت>الا ن 0 اذاء| هعالت اقدا-سفل!هحوو
 | لاو الا ونوس لوعدوهو راش 000 اعالع ل ناو ةال- ىلانالط» معز ث يح

 0010 وذ عرشمت عورشل لا لق اركس لك أول ىتح لك الارثأ نم ىتباسءداسفلا مدع ىضتقن لك الا
 -مئافهن وذ عل اتاقذس ”انفلاوأركسلات مائث هك قو هال_صلا ف عرشولام العد فال اهعات اود

 نم ءالاوحأم ىلع 0 !!لعلاد>و نر ريهظلا نع ةملال نو ةصالخلا نعر خضم نوديولود سف:
 ا : 0 !:ةالسلا ىف يتلا اى نادسن لمار كارول لا نذكك نا عج راو لاوت أ ةمع
 أ نان هل عال مرظانلاب مهدارعن ارهاظلاو ىلحم الاقو باوصلاهنا ديوشلا لاق ليلقف كشبروأ
 ا ناكالبلق هلوق) مودلا فالح :ركذمةلاحةالصلل نال )ا سانوأ ادماع ناك ء اوس هلوق) ةالصلاق

 اي دسف ورش اسسموأ ةوهعثرمخ ولو ةملصاا ل .ةولامائماعورفانهربنلا رك ذو قساك ةمسعمردق و

 || نمعجولا ىف ىلصال عن :صال هرالكلذو قرفلا هجوب لعأ هللاو تقلا ىف لاق ةصالخ داس" ملاهوتشس لو هل قولو

 لسقتلان دا ناندا اواههسشداسفلا مدع نمهجولا ىف ىلصلل عنصال هنا نههركذام ىضةقمو ىهتلا
 همدع واهثوددوأ ةووش ةملصملا لق اذ! عفداسفلا ل وةلاقامةداسفلا هاضتقم ناكل عفلاةلزنع
 امزلةءم هل تناك بلغأ ءاسنلا قةوبملا تدم لاك 'ناآلا رختيفم :مهوهشالد ةلفاذااعد

 تادسفملا٠ نمقب(لبكت )و انفاىفدفةتالةوورش اه>رف نار ظاولو انذشاهل تف الخ ةداعائاوتشال

 اطيرشلاوأءاضقالب نكر اكرتو لسغلاواءوضول ابجوأام لكوءاسمغتالاو نونىاو بلقلاددادترالاو توملا
 ىنعملاهب ٠١) اة ءاحالاو ناكر اللا نا هصصر زاك !|نءعربتلا فاك ئئراقلاةلزاهتمورذعالد

 000 ناو عسو وأ داسفلا مدعب لوقلاو نورخأتلافلّدخاو نيمّدقتملا لوق ىلع دسفةريغن او دسفتال

 | ى أن مفرح ا نمد لصفلان كمان اقرعغ ناو لاقت فول نأ ن نءو دسفت ل ىنءااريغب مو فرح ناكم فرح

 ًراضلاك ةقثعالا ن ككل ناو لكل ادنعد فتداصلا ناككمءاطلاك ةقشمريغ نم قاتلا ف امهم
 | ناوتدسفالاود فتم ىءملاربخ لو فرحةدايزب ناكن اود قدا مدع ىلع رثكاالاو اوفلتخا ءاطلاو
 5 5 ارمصد هنالوأ ى :ءملارغتلاماد_ةَف ةماكللا 00 هيي ١ نأ الاد ف: مل اوح همتنب ناك

 ااالفالاو تدسفريغت نا فرحنا دّةتب ناكناو كلامان ذلامابو تاه رت هود مصب ارخآ :!نوكي ناالا

 || الوأاطخماابيىتلا ةماكلا لم دحو ب نااما ىرخأ ناكم هلك كد قوريبغت ن ءواذعال هنالت دسف لمقو

 || لاو لالا ىفف هجوأ ةعيرأ هذ هفالوأ ىءعماهعضوماهلعج وتلا فلاخت نااما نب ريدةتلا ىلعو
 مد الع ةراوصد مم ءقعلا مد - لطرثك ةلاوالوق نم قنسامو ىفتناد سفتال عمار لاو نانتلا ىودتم

 ا [/نلاضلاو أ ءااغاا, بوضخملا لاقهصنامدد ءرازبلا ن ءانخيش ل هنو مامهلا نيل كلل رب ةفلادأ ازرق اكداسفلا

 ١ | اارتفاعاشلان مريكو فورحلا جراخم نوفر رعب ال ماوعلا ناف ىولملا مولد سفتال لق ءاطل اوأ ل اذلاب
 أ ناودبفأ دعت نامساقلاو ,أ ىذاقلاو نسحلاو .أىشاقلا لاقو قمل ارشت ناداسملغا !ضعلا قلطأو هن
 ١ مدع قرفالاذ_ه ىلعف ىهسنالد واقالا ل دعأوهو ددفت المقل فر عب ال ناكوأ هنانسل لعىرح

 "1 برقامهتس ناكن ا هلوق ن هموضعب هركذ داملازال_حالما جرخملا برق نقر 42| نمد توك ن نمد داسفلا

 |١ طا فاذ_هرمتعا ن نك شال اصلا هن لكس اوجرذغن ءاناكوا فاكلا عم 5 كنك ولا

 أ

 تا



 3 (نيكحهالنه ىلع)

 ةش هنع جرم رخال الفن دعت ىون عر ةلادع ْكسماو ناذمرع اق ءاصولغنالا ةالصل يدق اريثك الع ١

 هع فلا فرحا الإ ىلعام_هدح الن احرال نافلتخم ناسح ةالصلا ىف لقفنلاو ضرفلا نالزغنلا |

 ىب.عرّدقملاو ظوفلملاا حاتتوللل قراظ اذ (رهظلا ةءكردعب هلوق) ردح او نحو اكرلاو مودلا ىف امهؤ ||

 ناكو ىوجو قى ءو د اع | ىمضلل طقس نأب (بن" رابساس وكيلا ل

 ءانب (لا فين ىبأ دنع لفنتم هلوق) انهن. .بنلاب هطوق سد اعمشس ارم ككاا .فلاءاملابربوصتل ا هج هني ظ

 00 ْ ىزادنالاةفكز اعالي ئزغس ودل أود امهدنعالد دنع لصالا نالطن بجون فصول !نالطب نأ ىلا

 تهايززر منك منيب : اعراشريدب ذئنمق مامالاب“ ءادتقالاوأ ءاسنلا ماما ىونيزيك اذاالا هتدن تغلف ه.ةوهام نيعفعوإ ||

 0 6 تناكناف فاندتسالا ىوذب ركحا ذا ىلصا | نا صا اورياغتلل هتالصن دىذماف للطن وهربكالا

 -- ا .1 دولز هريظت فن أتسو لطدتابتفلاخ ناو ىضماسئزتسصو هتالص لطدتال هجو لك نماوةدعب ىلوالا ى مةيئاثلا
 0 !ًايهادّدج ناواس امد قعنو لطس لوالا د قعلا ن ادةنام و فلاي هاددج مثلي دمع نمو م

 ىلشل والا حيبلا فيساذ | ىناثلا عسسل بسب ةعفشلا ف هتدئافرهطتو ىليزةرباغملا مدعل هلا لع

 1 00 هع عوفورلا هجو نموأو رياخملا فعورشلا ةعصل الا نع جب ورخما طانذ كاكوةياغو 1: نأ
 | هيفعت نكل همنا املا لعافنأت ةتمرعصل : ةمناثلاوأ اه وديربكق ىرخأت* ىح ران : ىف عرشولامارتم قالا ن |

 تقيل 0“ اهب.” بس ب | 2
 7 11يوم 38 4 درت انا رست ان لانا سنوي ذامنأ,نيماش شلاش ضال أ

 دولز انني لهب ةلاقام لعامبماعىأافنأتهريضب امنا ىوالا ىلعع رمش مدع امهارناذااماو ىضمام فا

 ناد ايي كا رن يطور وفا طموهملا حما علوا اسال ءازلار نإ زلا ف ىذلاور لاو رهغلاف ظ
7 

 لح قصت ىأ ولاة فلاي شمام راسل نارعإ هنمو فاكلا ىف [كوغل ف دوجوملاداحأ ىوند هي ىالدأ 7

 ناس خامة بلا وعتر سول ةهورصلا لوب دتلاوةيأم لاو غلا قهر ءزسواعج موق "ا

 ىلضفلان 0 وا مهريعل ىلصفهيالاد ءار هلا ىلعر دقي ملول قب نمل

 واور اح: ءارقرعغب لصف فمصتملا مالا دع! ارا لعردقيرلو ها عانعج امامالل ليحتل فوقي ناكل
 هلع ناوهو ف.عضلا ىلع عرفمةيرعوظلا فام نا ارعملا فاكرهاطلاوةءارقريغ تن امل ةزثاحهنم تناك

 راو هلوقو ىبتن اهنقلداسفلا ةلعنا نم جيم ىلع عرفتم ىلضغلا هرك ذاموريثكللا لمتلاو هلجواسق هلا |
 ريغصلا عماجا ىالورصتخملاو لصفب لو حلاةرئاجفصتملا نمةءإ ارةلاةالصلا تناكولو ىأةرئاسهنص تناك | |

 0 ا 3 اراد قمأر قناع املا ضء»لاقو اريثكو الملأ ارداذاامن

 كرمز اوكذ رع ىور الفدا ءلامدعامأ ._كو دسفتالالاقرهوق) ىبالفالا,تدسف دل ارادقم ||
 هدام 0 فمعلا ن هأر رع » ناكو ناضءرروم2ىقاهمْوا ناكهناوتعىضرةشئاعأ|

 هفاخف ةهاركلاامأو اسغةءارقلا ع كوننا ةدصملا نمدءارقلا تناك اذو فضل ىلارظلاوهو ىرغأ ||
 ناك اهفوركامنا 5 !!لهابهبشتلا ناضضاقنورهعلا فو ىارز باكا لهأ لعفب هششتلا نإ
 لاقي يلعامالا ولحن م تاوك ذرتا نع باوج او بت : ركيالدصةيمولف هنشتلا هيدصقم اهفوامومذم ||
 اهدسفو هلوق) 2 ايزابغدالص !|ىأ رقم ةالصلا ف هعورمش لبق أرقي ن اك هنا ىلع لوجدنا |

 ايىلحلا لكحشتساو ناسالاو مفلاود.لا لبعأ هنان«ةيناخلا ىف الريل سعدنال .(هيرشوهلكأ

 ل 5

 تايب كون 7 اهرسكو ملا مضتاغل ثالث ىملا ىف (ىضدهمنم هلوق) ىلوالا نم رم غار ارقل دعب الال تا ةينأن ا

 )و 7 1 10 اهعماورسكو فورس ىف ةمضل |نرعلا تلقثتسادق حاملا لاق ا ا مضلاو اه د[
 ل 5 بوب 0 | ارأو فحل هدق تعج ىأ ف عصأ ن ا مممضلا اهلا و ظ

 3 0 ١ نر ل نقلتلاهشأ هنا داس .ةلادلعف هلمحلولا كف لما هقالطابو هوبا ارح |نمأر قولام ع ةرهنتآر ةلا نم

 رب ع 4 لي دقي هقالطا اوالو نكمل ن اهنمدءار ةلاردسفتال ن اىجمنن هقاروأ بيلقتو هلج لعل اانا لماما را 1 1

 ا دهب 7 4 1 ,تالصدسفتالف ظفاحت اماظفا“ ١ ريغ - ىلع لو مامالا هلاقامىزارلا لاق 31 5 !هريغوظف م ند ق ةرفال ْ

 ١ ا
 ا

001 

2 

||| 
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 00 (نيعملا تت نملوالاءزجتا) 1

 || لعةعابزاقمالسلاناهداستمدعنمىنئتس نكل هاادعن اكناد سنة السلا نم ور اوهو
 | || يورث اهنانظ لعةبعاب رلانمنمةءكرلا سأر ىل_عرسر يقفل اداز نعرهن | ىفامامهاس نيتعكرلا سأر ٍ

 | [||مغانلن ىلع ةيعاررلا ن مني :هكحرلا سأر ىلع ساذاام فالخب رفا امن ان ظ ىلع ناكولاذكو دست |
 َ |امهقالطا معوةمىلا اتا نظ ىلع نمتعكلاسأر ىلع رساذ ادا فلا ىتدنبو ىوج د سفتال رح ةعب ارلا|
 |ادعوأ ناك اورساةلطم مالسل ايد سف ىأ (اقلطمهلوق) ةدالخملا نعرك لع ىلع مالسلا ل قيما ذا

 [ءانمتفاكةالصلانمج و رخاوهو ليلختلا مالس نو درض اح صخهشل ناك ناب ةمحتلا مالس ىلع لمحت وأ
 ١ |هلد نمىدنجرملا ورك ذام ىلعاماو قالطالا, هك رصتل ةصالخلا| نعحراشلا رك ذام ىلع مضاوا ذهوأ

 1 ناك اذا: مال! ادسقت دل دح يش لد قالطالا«.-انيالف ةالصلا مالس ىلع فنصملامالكق مالسلا ٌْ

 ٍ 1 مالسل اذاءالصلا مالسا:ه مالسل !نهدارااو ىوجنادسلا طذد دحوام ىلع ىدندرللاةراءعوادع |

 ا قريمغلان وكب اذه ىلعف مالكلا فل خا دهنالفنصملا ركن رلاساوأط وأ ناك ادع دسم ناسا
 ا ٠ الكل ىف لعاد هنافد رم دكرتاطإ أ ىلوالا ناكو مادختسالا قرط ىلعن .: | ىلع مالسلا ىلا اهجارهدر |
 (١ (قامناىلارش حراشلامالكق ايس (حئاةيادهلا فو هلوق)ظفللانوكبآم مالسلا درب دارملا نافاشيأ |
 | لعةيادهلا ىفامو ةيسقلا مالس ىلع و هصالخلا قامذا كل ذك س دلو ةصالخلا ىفامل فلاعةرادهلا |
 1 َت دسف هرانحت اةالص ريغ مادق نم ملف دوعق نم مساذا اذه (امهاسال هلوق) فلاذتالفىل لمقلا الإ

 || اب ل قو هلوقرن ا ولورونلا ف اذك رك ذمةلاحهل نالارذع هنامست دعدالف هلع ريغ ف لسنا ليقو |
 || هلوقب طبترب مما هلععريغق لس هنالهلوقب ليلعتل ذا ىلوأ ناكل ةركذ ملاح هل نال هلوق دعب رك" دنانأ 0

 ٠ |منيوأالب هس ارباموأفاذهديجأ هلل .قوأمدس مالسلادراذاامأ هناسلب ىأ (هّرو هلوق) تدسفإ ا 00
 أوهبيحصو ىلصملا عمملكشي نأب سأب ال ىناولحلا لاق ىفاولاهركدام ليل دياهزنت ىأركيور ع دسفتالا] وز ١ ا

 دةساودملاردرلا فالذربثكل ع هنأب ةقاصملا قداسفلا للعب ن | ىلوالاف اضن أ ىتعم مالكدمل ايدرلا نا ا ا ظ أرهتلا ف ةيلعدرواو ىنعم مالكدن بالا هم ىليزدسفت مالسلاةينبعفاصولو ىدادعللايزعم ىبهتناهسأرب | عون مالا 0-7
 | ١ لالاجاو ئراقلاو لصملا ىلع مالدلاءرك هنا ىلا زا دوههاصملافىت>داسغلا مدع رحلا ىف 5

 ||| نيدلاردصمشلااهعجو عضاومه-ءلعدي زو هل_حمريغق هنالدرلا بحالو ىلغلاوأ هقفلا ف ثلاوأ 9

 عرش و نس ىدي|امدعن نمو 5 عهددس نم ىلع هوركمكمالس

 عم»ومهملا صن نموييطخ <« تدعو اخ لانو ليضم

 اوعفنيلمهعد معلا فاوثع نمو « هناضقل سلاح هقخرركبم

 ع-امأ تايتفلا تاسدجالاا ذك + سردم مقموأاضرا نذؤم
 0 متق:هلمهأ عموه نمو « مهقلضهسشو رطب اعأو
 1 منشأ طوغتلا لاحفوهنمو « هروع فود كمواد اراك عدو
 ا عشتع سدل هلا هم لسعتو « اعئام تنك اذاالا الك عدو

| 

١ 
 ىزغلا ٠

 ا 3 لاقف ىلاع: هللا هجر

  5ظ

 عفت دايزلاو مانا ذهف « ريطم نغم ذاتسأ كلذ كك
 1 | هيفوردلا نم مهوتب املاتالحخ رولا حاصل ل. نيدلا رد_صويشلا ملت نمسدلريخالا تدملانالعاو |أ

 ريغ مدأ (عوطتلاوأرمعلاحاتتفاو هلوق) ممل نوكسب عع مالس هلوق فدرا بمجال: ضلا نع
 ةعكردحب رهظلا اللوق بناحف نسحاسمنادرقلا ذه رك ذلوق أو ةعبرشلارهص نعىوج نيدملا عفر

 عوطتلاوأرصعلااهدعب تف ااذاام ىهوىلوال هللا ف ضن. رهظلا ةعكر نم اد امنالكلذور هاا

 || ضاقتنا مدغنافرهظلا فااذاامىهوةيناثلا هلئسملا ف هفالخب هنودي وأ نيدسلا عفرعمناكءاوس |

 |هيوكللةالملادسفي نيديلا عفر نأب لوقلا ىلعءانب عفر نوديرهطلا حن اذاامديقمةعكرلا نءءاذأام |
 امل



 م (نيلمالنم ىلع)

 |ىلاهفد هماماريغ ىلع ىدنتملا تخروصن م ىهو لاقاغاو ىتزعةلاحمال هماماريغ ىلع ىدتتلا عن روسأ

 دارااذا اذه هلوق) ةفلتئمةالصلانأ عم دسفتال هم اع مه فول هنا ضرتفملاب لفنتملا» ادتفازم مهو

 ملعتلانودتءار ةلاداراناو هلوق) نآرق هنالال_فسوب ىف أ دنءواسمهدنعادسفمن (ههاعتا

 نسل نم ىدتةماهعم# الن اردتم (دسفت ال همام | ىلع خذ ناو هلود) رحيلكلادنعىأ (دسقتالا ٠

 نود هماماىل_عمتفلا ىونبو رمت راخنمنيةاتل نال لكلا ةالمص ل طمت هب ذو هعمل ف ةال_هل ]ا
 نءزارتحا يمهل اوه ىلب زاالوةو يلءزاسبنعم -ممدءأر ةلاو هيف صخرم خفلا نال م هعلاوه ةءارقلا|

 لاكللان ءةيلال_مرعش هم صخرملا ء هنعىبنااىلالو دع هنالو سوهو:ءارقلائونب مه ضعبلوق |
 نان ىلع ىرحماجر خي لول هنال تال اةالص حالصا هب قاعت هنال (لاح لكبدسفتال نا ييمعلاو هلوق) ١

 هلوق ىنعاثي حمارا ةبكىلا لقا ناو اةلطم همأما ىلمتغلارداس لا مدع علال ةسالاو دس / 4

 الكلذ مامالا بلطد_:ع حفلا حابا مالسلا هيلع هنالر هاظريغ هعطأف مامالا ك عطتسا اذا مالسل|هيلعأ "|

 تمريغ قلطم ثيدحلا نار ملا تح اصكمريغو ىجلي نا ىوعدفهلاملاط نوكمال لاقتنالا دعب و اقلطمأ[
 ءاجمالا ( فلا ىلا داب نا مامالالالو هلوق) ةلحو ىرغأ افا لكلا مست ل
 (لضلايزوتام ردقأرقناعكريلا :هلوق) ىبايزلا طخ نع ىىزءاكادفقبو أةءلكلاددرتنا |

 ه.اعهنااو ركذام ىلا ىرتالا ل. !دلا ةهج نمر هاظلاوهو ريدقلا تف ىفلاق بحت لاردقلا أرق نال قو
 نمد لبق نانهلوة) ةءلال مث ةحئافلادعب نمنمؤملاةروستن َك اهناعم ىلع تتفاله ىلال لاق مالسلا

 موا باوحاهيدارأ ىلصوأ هباحاف سو هيلع هللا ىلص هعساوأ ناذالا هوأ هلو يرخص ريخاوأ (ماللا

 (هباوجدي رب هلوق) رهن نالوق اهداسف ىفاوذما يذلا هسأ ان ئراسقلا لوق دنع كلل اقولو ةمن لنكن

 اماو هلوق) رول نع قس ككل ذكس هلو ةمب هل نكيملاذا|هفد افلا مدع باوملاةدارايد.فلارهالل|
 ناحيسىدتقملال اقف دعقي نا لبق رهظلىفةثل اهلا ىلا ماقولو ىتحملا ف (ةالصلاىفهنا مالعاهيدارا اذ 1

 اسامقهت ةءزعب ريغشالف هتعصل , مان هبال هلوق) رم ا ىنركلا نعو دسغتال لق هللا 1

 اينساكرا ىنبانلاقد نم ناف ملكتملادصق ىلع ىنمم مالكلاا ناامهوةالصلا ىفهنامالعا همدارااذاام ىلع |

 زو ءاعدلاو ءانملا همن ىلع ةحت افلا بنحلا ًارقولاْذخو نآرقلاد ةءارقالا دبسةمامالك نوكي هياط هيداراوأأ !
 اكلاضب أ مالعالا هيدارااذااعف هتال صدسفت ناس ا.قلا ناكو لاؤسلا امة داعا مب انتنب باوحمانالوأ|
 برقاذا مهفلا ىنركذو ىبأب زهريغمم 5 سا ةبالف عسدلف هتالصف ئنثهمان ف لع لوقت |

 ىيطزلا قوافل لو الهناب ملا ىف همقعت نكست دسف هماماريغ ىلع خفو هناه.هذم هب ضقشيامأ]

 ىتلاةعزع ]| فالخياذهو ىناو هلءاف تنام ىلع باقلا قع« زِعلا (ة |لعت هنوكلف سلو |
 ىفالخملا اذه ىلع عام رتب (21فالخنااذه لعوداوق) رع 1 ارب فال نافع راهلاقا

 لشتم اولود سف نيمآلاقف هماعو أ دحال ىعدوأ لهدف مل طسأ|. نمئدش طقس (عورسف) ىليز يل

 هل عمفف ىل مسض | ىلصلب بناحلا لاو دا ىيلصملابناحاذا هناانذيشرك ذن كل ىنابتسهقلا نءردهبأربأ||
 ىلاليترشللز ونكلارد حرمت :ىفداسفلا مدعب مب رصتلاتي أرهث ىهتنادودرمداسفلالوةلاودسقنال | ظ

 بك انما نيلترمالا نمدرو ات ىنءبرضد الف لسو هملع هللا ىلص هللا لوررح'الوه امن يلانتمالا نانالإهمأ
 ان زعمرجلا نعمانمّدق اا فل انمّتدسفنيمكىلاقف هملعوأد>إلىعدوأ هلوقولام عند ىلصلالوخدلا

 نالاقب ناب ليصفتلاءاض: ةهامم ناذهضاقلو زعلاب ةملالنرشلان ءءانمّدق املاضد | لانعوتي ريهظللا |
 ىلع لوم (اةلطم مالسلا | هد سفب وهلوذ) ال .ريغل ناكح ناود.غ: نمأف ىلصلل“ ءاغدلا ناك

 اذكودسفتالامهاسةمعا هرلا ف نيتعكرلا سأر ىلء سول -ةوقلمذا» بطاخن نوكي نار يقل مالسا
 مامر لطمم ناين | ىلع مسالا لآن ربل فامديعل ورع اال جرس

 : مدقتن مث ةعاسم تجب ل, دا بف هل 0



 5 (نيعملا تف نملوالاءزحجما) نقرا

 | 3 ل- ءومستو نامال وسم ةياهن * هسنا مونالت ماستوءانه
 ا انه ٠١ اكل هل ناووت) اوفع لع قحمنا هل نم لبق ن هءاحهنال 4 ارذعن ناكناو هل وق) |
 | مقا ناهض خانتمالاعسبطتس الن اوهورذع ناكول هنال ارذعلا م دعب دبق هلوقن هحاتفملا فام نا مع

 0 رحهلرهظ لوةءار لا نم نكمل قاحلاحالصال ناكوأ هقلح ىف قازملا
 ز | ا( طنكم ةهلوق) ىنبعلا حرش اكفورح هلرهظ ناوب او سلا ل علو ومما لاقاذشوراق
 رذعالب لاقوافةالصلا هن امالعالوا هئاطح نع مامالا ءادتهالاذكو ره مصالاوهةءارقلا حالصال
 ١) ءارذعالب هلوقرسغيوارحب هسلارطضملا نممعالا فرذعلا لمتس ناالاىلوأ ناكل مح ضرغوأأ

 ا ِء :و>ةهرورهالد ؛فورح هلرهظ ملام فالخال,دسغمربغلاعسلاو (حلاءاش 4 ااماو هلوق) رب ةحاح

 | ارجل ن | تاور كليم وسطعب 3 غلاب سطع نم(سطاع باوج هلوق) ةنازخما

 عصف ةمسعلانيشلابهنوكى رود عصف |ىناثلاو نيشلاو نمل, تيعتتلاري_غت اذه ( هللا كرس هلوق)

 ١ اذفو سانلا مالكن مدنال (دسفت هلوق) ريخلاب هلعاعدلا سطاعلا ترعشت ةعيرشلا باتل اقو ةملالبنرمش

 | لمه سانلا مالك هئئاهف حلصبإ المده انت اله نا كسا نيةيواعموشو هلث اقل مال_سلاهملعلاق

 ٠ ألك الالاقديادهلا فاك اولافام ىع(دسفتال هنيدج عما اوأ سطاعل الاقولو هلوق )رحب هنم تملا
 البدر رب لاذااما ب اوح ادار ادنع الخلا لحور سلا ىف لاق فالخلا تو. ىلارع شن اولا فام ىل-_عهلوقو
 .|تدسفرلعتلا هتلدجا هلوقب عماسلا نع ناوةراغلا نعةملالبنرمث قافتالايدسفتال ناوثلاءاحر لاق

 ا تمغرتلاةبآمامالا أرق ةيريهظلاو ةرناخنا فو دسغت الو ,, كح زءارق دنعةالصلا فن اطمشلا ن ءاوأو

 ٠ ا لكشموهورحلا ف لاقىبتناهنالصد سفتالوءاسا هلسر تغابو هللا قدص ىدتقملالاقف بمهرتلاوأ
 نادال نزلا ماس لاوأ سطاعلا لاقاذا هنا نم لبق م ىلع جر اذه لاو ذو مماحألب داوج نال
 هد ارادنعدا فلا فالاخلاتوش : حرص ُثدح ه_نعوأنم دوام عمهلاكشتسال ىنعمالفب اولا ىنع

 ١ ٠ دسفتنيمآس طاعلا لاققف كرب لجر هل لاقف سطعول ىلصملان اىلآ باوجلا,فن_.هملاراشاو باوجلا
 1 | ماو عرجلا اةفامهدحا سطعق نأ. اصب نالجرةررمهظلا لاق اذلو هناللص

 . قاكلكشو هبصرأ ىمت اهل عدي( هنالوخ "لازم سالو يطال امدح 0 نما اعدجالاتف

 ناين نم دافلا جو لوقاورحبد فت ةالصلا ىف سيل لجراعدل ىلهلانماذاةريخذلا

 ' هقول نال يري ولفلا هل سم فال ىلصملاوه هلوعد ملاذا ىئادلا ءاعدلااوج ب رن ىلصملا نيمأت
 .اًذهيلاو ىادلاءاعدلاب اوح جرضمإ هنيهأت نالوخ“ الاةالصدسفت ملاذهلذ طقف سطاءلاوه مح رغلاب

 اقف كح يلج ر4لاقف لصا | ساعوللاث>ناضشاق نعم )الم نرمشلا فام ريش ١ قرغلا

 3 000 را الشالات نمار بنل الست سف نم لا

 كي سطاعلا لاقل نالماوق) هتالصدسفتال هلوق لملدينيلصملا ن مى أما هبنح نم لاقولو هلوقو

 0 ارا عو طيب نلف اقر سانا مزلكن عر اي رلاراط نكيرانننال (خاهللا

 ء ىلع هدو هلود) ىبتارخ : ماعد. اعدولاكدسفتالن مش وهنالصتد سف هللا كج 2 هسفنل لاق

 1 ا ةلملدلقلاقم.ختالصلالاعفا نم سل هنالراكشلا لالا ارش مث ةجاحريخل لعتو ميلعتا هنال (هماما

 1 .اقرفلاو لملا فالخم هنم لرلقلا ىنعب الف مالاكلا لبس ن ننال يدلارهو ريغصلا عماجاىفهطرتش لو

 | فو هدحو ىيصملا ىلعو ىلدملاريغ ىلعو ىدتقملا ىلع ىدتقملا محد لمت هماماربغ ل ءهلوقو ماا لو

 1 هل ءارعغلان و كانا  زةوالتلادصق اذاآلا نكرم ىأ ىلعدرفنملاو مامالا

 َغ ا هل نملوالا طفللا ٍتاقهءلع تفلاروصت . ف كج مامالا ف لخ

 ' ةروصلاهذهو ىرنأ ةعامساماما مفتسملاو ةعاجن هحتافلا ن وكب نا.لوعقملا مساةقد ءص ىلع ىناثلاو

 0 ا و دج مم



 قفل (نيكسمالنم ىلع)

 ظ تلاز ةعبوس هنعتيغنا 03 1 :

 د تلامامتيأ عراعم لام « اذكواذكه حرا تلامنا
 أوهوملر)المعتسم نكي ناوالطم ف ورحنا. قطا ملكتئاربسفتةع دبش مدقنملا حاير ثي . و

 لاق لاقذاهتان هاتوا ءيوات جراء لاقيرءاسمار.كو والا نيكسنوةزمهل غن (موأ 2 ةبنأ

 0 | هلوق) هيفاهرك ذو ةغلرش هئالُ ابيذ ىل | نع :ردهلا ىفو هرأتلاريثكماوأ لجرو عجوت هلك ىهو برغملا ف
 52-5 ىءاتلوإز | ور | ترتسم اذاوع ءاككر ل عمىذلا توصلا تدرأ تدم اذافرصقيودبءاكرلا حاصلذو (هناكب عافتدأو

 هي دخيل ا هلودو فورح هر لصح ولدا سفلا م دعماضتقم (فورح هيل صح نا هلوق) رهن اهحورنو |

 6 تورم نعادرضيلو توسل امداسنف ئ تقيد فت توما هدي دار لا عافترالايد.ذ . 0

 . ©؛

 تلوح ٠ ىلا يع 3 يف
 الزب اهي (ةيمر: م ناصمانالوقي هناك راصق ةلاموأ هسفتف (ةدصموأ عج ون مهلوق) ره بقعتم ربا فامنآكل ى

 0 ا قوززعي اولا بلع سنك ىلاةظسلا ف مقوو زف ورا ذاع مان سحناربصلا هللا كقزرئأ ء رع هكر ديو هيو هللانسحاهلتلق ةيزت هتيزعنم عجاواو اهدعبةدد م ىازو ةحوتفم نبعب وهو رردفوزع ذأ
 و

 1 ا
 0 08 نو ]| نانالا سنص» امةمددملاو ضرملاعجولاوةيوقتل نمت عما نيءازلاب زم رعتلا لاق اذهلف ىنوز
 0 2 0 ىلع ماسلا فطع نالوا, فطعلا انه لو كازو ضرمو توم نم بدوام لك

 ا تدرك +[ اما ماعلا ىلع صاخلا فاطعىئ-وواولاب صوصخمما ناب بقعتو لسق اذك ىتحوو اولا, صوصنم ص
 كييزعار 2 0 لم هواتااونمثالاوهو رج ةثالثلا نمىا (اهنمدحاو لك قاعتم هلوف) ةصاخو اولا هطرشف انه كن 71

 1 تايب ا 4 فول أن نءوهلوقإ سانلا مالكنمناكف عجولاو فسأتل اراهظا ه.ف نالدسف ااًعاو ءاكملا عاقتراو <

 11 ا 5 مدع لب كن ذكح سلو ةلاحمن هذه ىداسفلاب نالوقر ادهتو ةفين> ادن اررهاظ (الالاو وقيل
 0 هل ملاذااما هن :ععاتتمال ا ن نكما اذا اهذ ىال خلا لمة يريهظلا ىف لعجدقف لك اذانع ةلاحت مذه ىفذ فلا

 :. دعس | ءاشجلاو ساطعلاكذ نس هنالموانلاو نيالا نع هسفن عنم نكك ملاذا ضد رملاكل كلا دنع دسفتالف نك

 نحف عتي نابي || أ(رانو أةنجركذ نمال لوق) ف سو ىأ نعام بيرق (عاد#ن ءوهلود) رح فورحامبس ,

 1 لام : لن , لأ مامالاةءارق هتستاولو اد زمجيستلا ىن.ععناكف ةالسصلا فدوصةملاوهو عوشلاةدان ز ىلع ديدهلأل
 0 ا ب رومان من القوذ ناطمس دلاهسوسوولو ةمحارسلان ءردر سف ال ىراوأ . منوأ ىلب لوقيو ىكس لع

4 

5 

 تميل ني و يو ليصف:ريغنماقلطم عطقي ءاكسلاو هواستل اون الا يفاشلالاقو رهن هرخ . الارومان مالثفلا | 1

 و 5 0 7 7 زيزاكز م زأ هلو لسللاب لص ناك مالا هيلع هنا ىورامانلو سانلا مالكن متل ني 1
 تاز د 78 لا نمردق لحرملاو ردقلان اياغ توصودعرات وص زريزالاو ىجلبزواسنسام ىندملاو ءاكملا نم ا

 3 8 ا

 0 ا أ هكرتل (دسفتال.ناف مودى أن عوهلوق) ىايزلا طخنعانتمشابف مطب ردق لكل ْسقو
 * محفور : 00 | هي نأ ةيسلا خيومرال انا (اميف دسقت هواو هلود) ند 1

 كا. 2 نال ىوق. ال فسو ىب ألوةو ترثك اذاال تاقاذان 57مل ناكر اوزلا فورس لعستاهنا فسونابانالرانوأ نو

 هللاأي قو اهلك ورح ى كلذ قفشن وىنعملا ماهفاوءاتملا فورحدوسو عسقب فرعلا مهاغتمىق ساسنلا مالك

 نامهر اذاهملكلان اءرهاظ ( ما يفرح ىلع تل مشا نا ةماكل ان ا هد_:عىل_.هالاو هلوقإ) زيي 1 ا '

 فلتخا لاق ةصال خلا ىنهناالاحياشلادحاوالوق املطم فسوب بأ دذعدسفت فرحأ ةثالث ىف تلقشأ |

 | (دئاوزلا فورو هلوق) رم نشاور هنعنا لمتعف دسفتالا نا مصالاو هلوق ىلع هئالثلا ىف غياشملا
 أنه نا تمم ىلعالابنمدازتة يللا عدي زاذا فرم نارنمعم ل دئاوزتنعمافاوةنئاستةفاْ

 يمص" فناسعشيشلا لا )حا اهوعج هلوق ) درانعوةراغةدئاز نوكت تعقو 0

 ه.فاكسلا حرش ف كلام نناالا تدب قف تارم عب راددح | اهعمدت لواعج نير مشع تحسبا ىاضو ا ا

| 
| 



 (نمعملا تف نملوالا زي ١ نو

 ا ١ ع از يات راسا فسح

 رماد 0 نع ىنعامتاو برشلاو لكالاكاريكو أ ناك ال,اقاسسانوأ ناك ادءاعد فم ةالصلاى
 ش ةالصلانم 0 2[ ق منال هئتع زازجإلا قاكيما 0

 3 ا موصلا ىلع هسا قزوحالو ملكت نا هعبط نم مسدلذا كلذك مالكلا س

 / أعوذ رع سلءاتخاو اطل اتاذذامئالا ىاك 4| عفر ثيدحا.دا ارماو موصلا قال 0

 | |ناكاذاهراهداسفف فاشل قال_حالهن اناةراتخاد 3 3 (اةطنعوايسانناك اذا هلوق) يار

 ||ثيدحالالدتساهنالسه حالصال ناكاذااه ديضالابص ادعبلا كلام مامالا نعولدماع
 ١ ااهنال ة همنا مىهو مالكلا محام ىتلادن" الابىاىتءع خوسم هنادنع ناوجم او ندسلاىذ

 اأن ١ تام ودلاىذثيدو دم كماهن |ىعّدا ثي ىاعغلل افالحخ اعاججا ةمندم ىشوةرقملا نم
 هوهو ملسو هيلع هللا ىلصانب لص لادن ةريرهوأ هلىوارلا

 ١ 88 ذل ىوعد مصب فيكم مالسالارخأت

 ٠ 00 نئلوهمال-ادعب تازئاهنا لامت>ال ديك الا مّدقت همالسارخأت نم مزامال ة كم ان وك م سنئلو

ْ 

 |١ ىأانب لص هلوقب در أوهريغ نع هلقنهنا لمح هنالتر الا نعوتأت مث دحلان مزال مالسالا ىلعدمالا || هدي
 1 الساولب وطنامزب رمد . ليقوهو ردب موهىلتق نيديلااذناىرهزلاهلقنام ىنعملااذهدي وب واني اهصأب 101710 /

 " |[ و ىر هزل ااوطاغ مهنا ةياغلا نءانذطش لقن نكل ىابز ,زنينس عد رأ الا ىنلا بن لو وئاتموربزهىأ هه (اض 0 01
 ! ا ءاسممايأ لا لقد ىرونلا كم دم سو هيلعمللا ىلصهتلال وسر ةاقو دعب نيد.لاوذ شاعاولاقو كلذ فدو 0 1 24
 ' | !تالسن السم ثيدح سانا نارك ذوردملافهنع لدع عارن ةخحاانلا © هن الان ؤلكى ناك انو هأ (تءالرر ب كل

 ١ ىلعدرلا ىلعاصيصنتو هنأشباماهها ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ء(ءاعدلااهدسفيو هلوق) ثردح هذه ع هر

 اديقهلءجرهتلا قروظتساو ءاعدلاو ملكتلا فادية ر ملا ىف هلعج (انم الكهسشب اع هلوق) رهن لاخلا (ةعاز م ف
 ٠ فال. .ثنالامو انم لاكه شد ام ىلعءاعرلا لا شال ىندعلا ىرح هماعو جلد لا نمرهظ امامقفءاعدلاىف : كوت /

 ىهنغلاهمقعتو هجرخم هفاد.ق هنوكَن اكشالو لمهملاك انما لكه من .لناودسفي هنافملكتلا| 0 ٠

 هضارتعااضأ ىو كلذ وس هناكفالوأ امالكوث مم فورحانقطنلا ماكتلا نمدارملان ان م هد داب نيد | 1

 الأ لاقثس- مالك كار عدلا ريس ن نمملوأ ملك- لاب فندملا ل لاقرب .-ةماهقلا هخأ ىلع

 لي ىوغللادب ري نازاوحن عت سلو ىوحنلا ههدارملانا ىلع هاتبمذار د .ةو كلذ ىلع ضارتءالا ىف |||

 |لمسهملا ناداوعدف ذئحو ىوغالامالكلا دار اانا رهطظتسا هارتتنأ و هضارتعا يبتارهاظا اوه
 ناكثالهلوقو فورحه- دف توص هنأ ثدح ن نم ةغلمهم الاكل هبشموه لب عوينمسانلا مالكه يشل | 1

  0ىسلا مهللا هلوقوت هلود) ىو ترسل قساممتلعدو هحر هم وادق | 1

 ىنفاعمهال اهلوق فالضداعلان مهل مبعد ن نك<هنال علا ىلع ةرالؤ كر داو ند صقارا (ايون |

 ىوحنالاةوردرمقلاب (ما لو. ناوهو هلوذ) رك عيصاا لعخأ فقزداو ىةزراو ىنعفعاو ||
 هأ حاتفملافو ءاحلامسكودملا» ءآ لوق.نا نينالا ٠ توصنئالاةيانعلا فو ىهتنا عدنزو لع ||

 (واتلوملوق) امهتب قرفالف ةبانعلا ىف هرك ذام لم وه ىنعلا هركذامذا لّمأت همفو ها ظفلن |إ |] صتخالةبانعلا مالك ىلع هنا ىضذتق» ها. هلوقن ملص اجاب ىتبعلا هصحخور م اىهلوقر عجوتملا | ْ

  76ميعلاو 'فسوب ىبال افالخام_هدنع دسفت فتوأ فالاقف بارثلا ىف ف" ىتحغافو فنشفأتلااذ- | '

 ْ ا أ الا لطمتاعوعس«ناكناف هالصلا قوت ولىلن لا لاقو قافت ال اند سفتدّدْشملا فو ففخملاف قالخلانا

 | عومسملا زف ةللاطرتش. ال موضعي و ىناولحتا لام هبلاو هفالخي وعمل اريغو د امفم فورج هلام عوعتملاوالف | 1
 : ا | هيلع هللا فص ىتلالوق امه وق لملد كاكسلا لاقو هدازر هاون بهذ هيل او اعفم فورح هل نونا

 ْ أ هنالمالكلا سنج م هنالو ملكت دةفهبالص ىف نش نمنا تلعامأ هتالصيف خشن وهو حاب لو ْ

 | الو راح تاركا ترج اعاارج رمت هناف موهفم ىتعم هلو هادغمفورح 001 | '
 فانممل هالو قاع لاقرفطلا مسول فتو نذالا سول مسا فأ ن امل,قو مجاربلا دول فو رفاظالا

 هيلعش



 نقيل (نكد..هال:ءىلع) 0

 امهدعب لف دصملا ل ون جر لك « (ملافسوب ىأن نعو داو طةفاهاضق ةالصلارخ ىلا اه رغأن
 لاقلوهلوق)اع نع وكر اهتداعأ روجو انس الف اعمى اعبم ا وةياو رلاءذه ىلعأ
 (مومألانم_عتو هلوق) نيئيشلادحال ىهىتلاو ايدريبعت ىلارظتلاببسنالا هنال ( نسأ ناكل دعبل |

 هفاذتسان اف: أر ااكىصااو اصلا ريسغامأ ةالصلاةناَمَص عم محازملامد عل ةينالب فالختس الا دحاولا
 لود *ةمامالا_ الهريغوطم هل فاك هالا ىلعطقف ىدتقل اة الد تل طدالاواعاج ا مامالاةالص تلطب | 1

 هتماما ىلعوهف جرخع حلا ذاهنأ ن 0 همامالا يرخاذا اذهو ماماالب قمذ هةمحالصم دل

 نودىدةةااوال ص تدفدعمملا نهاحرخو اعم ان دح اولو عد هناكم ىلا داعو دحعسلا ف وول حا

 اضن أىدتقملاةالصو ىأ اعاجج | مامالا 5 الص, تلطر هفاختس | ناف هلوقو سدنتلا نعرهن مامالاةالس
 ىتالاو ىذا ىو ىدتقملاةالص نالطد مزة مامال اة الص ناله : نال هحو ضول هنع تكحبوألا

 1 هي . ىايزدأ امك ضرت اخوتنا
 هاهي ل 7م هج ع ا ا كي - . ب سس سس يس سس سس لسا جيويسح

5 : 5 

 0 . لأب ِ 000 هع امقهركت اموةالصلا داس 3 امنا و 37-7 2-7 1

 بد فم( ُ ها 2 م م يع هج هع جب حج هدم حج صم عجب جاب هج حج بج ج ع بج حاج ج جود ا
 نر ع وج 6 ه١
 ت6 يي 3 7 َن ىأ رب ةضراعلا ف قرعأ اهنالاهمدقو ةيواعسلان . نار ةلادعب هيراشخالا ضراوعلاة عو /

 نإ 4 0 مالك هللا هر ف:دمادع فدك هدب راهتلا ليو منا تنقال الالم ىلع دمعلاة ردو مدعلما |

3 4< 
 / "1 مزن ةضاحأا همرك ذاسغاو ل-:ال لو ةنانال ةستكحمل ا ليبق ن منانلا اذ هىىبانلا| ا

 تونز "مدح, /01// ||| رف انهامأ ةبادهلابح اصف دصملايدارحلاو فاقت ةالصلل دب _فمامهنمالك نال كحلأ ثيح نمدماعلاو |
 (: ةالصلادسفي هلوق) همالك موعتمت لدن اواحرص ىمانلل ضرعتا]

 ال و/» 5 4 لعشلاضعوأ ت :اكالك

 فراس يل ا ل ” مهفم فرو أن مف رع قطالاوه (ماكتلاهلوق) ىوج هن لوقلا ىلعركشلاوووسلاو ةوالتلا دوس

 255 6-2 مع ع ب 00 هاوملا باح هرهوأ الك فاستساوللاا 9

 ل سو كني. || مالكلابعحاريبعت نمىلوأ ماكل ريعتلا نا هلا 0 وعمل نفتلاردفتا از ديد
 0 هع رضع ولورهاظلاوه لد ىوغلل' هندي تا دلو ىوتفلادار مانا ىل_ءهانمنايربنلا ف هف | ا

 يما انهم ىوتفلا »بل ءودسف:الاةوةساخا و بارسال انالخامهدنعت دسف هلا .د لاقف نر قف هتع 5 ١

 "كل 0 و (امهاس ناك“ اوس هلوقإ) ربنا ١

 دعبالاال اوأاوهسوالوهذ ىعمءاشتقو ىأ ةظدالا اهنككن اكن القعلادنع ةلصاحتاةروصلا نا |

 وومسلاو لوهذلا نب فدارتلادمقب هد مالكو لقعتلا ىأ لقعل ا دنع هلوقور هتان مسني مم لي د || ش

 نيب قرغلاو ىنءثالهاح ناكولاذكرهت سانلا مالكهناسل ىلع ىرف ةءارقلادصق ناد (اءطذعوأ هلوق) | ١
 لكألا نع ىوج ب اعئادعب هنثتر ا اموال ااطماووبمملا |

 فور اخ و كت عل ناوالوأ هربغ ععساةال_ ل ىف هنااسملاع دسغفأ ادضصو نار (ادماعوأ هلوق)ا

 هنتالص قار ارق اذا اعف فالتسخالا اريظاوهو همدع ل ضغا اندم مامالان 010 ىتركلا لوق ىلعف |

 َّن هردغلا اع ءور اةزحلا اوهو حياشملان مرهم :5لاقداسغلارو امان ناكولامه- ةالطا معو رح «سفت عملو

 قسد قواه زئتوأ اركذ نكد ملنااههنهلذ لا لعلوم ىدجملا :كرو زئاوأ ليان ارقولا ل 31

 ةرمالسلاهبلع هلوقل (حاد_ف:الىفاش ثلالاقوهلوق) رهن هت*أرق تنجم | ىلع مرح ل دما ريغ نأ

 ملكت ةالع هلا ملك :ناك لاقهنامقرأ نيدي ز ث دحانلو هءلعاو 5 انو ناسا اوما ىثمانزع

 رعانيهنو توكسلاانرماننيتاقظناو موو كاست هلوق لزن ى حلا ىقه.ن> ىلاوهو ه.حاص نجرا

 ملص :الامةرشا م نالو سانلاماللكن مئارف طصن الءتنده انتال صن امالسلا هيلع اقو مالكلا|

 ا



 ُظ :

 5 ظ 0 (نيعملا مثف نم لوالاءزمجما) 322

 8 تةولاجورتو أ ةد- ماسق مساموهو فاخ نان عضاو م ىف زوي هنال هقالطا ىلع س دل باو كرت هماما

 ا ا لاقهيدبن مب ساستلار ءناوأ نع [ةردد نأ اوأ تقول جيورخرود- ءللافانوأ ندعل 5 ةعمجا

 ش | ةيريهطلا ىحجرنكل ىلي زل قئداسفلا مدالاو ناتي اورهنف قحاللانال قوسلاباندبق رملاف

 ١ اددكحس دلو هيدقتلا ن نءلاخ فاصملامالكن' قو.سم ا,اندبق هلود نم رهاظلار ىهتناهمدع

 أ أ ىلع ةيليم ىدتقم ةالص نال (دسفتالالاقو هلوذ) قوبسملاالص ىلع دوعب دسقت قرتتسملا ريعفلاذا

 8 3 ”جورخلاو 0 كراس دكر امال س دعوا داسكو. هوص مامالاهالص

 ١ نم زم هلثم نادسفمف مامالاةالص ص نم هنأ. الب ىذلاءزعأ إل نادسفمدمملاث د او ةعقيقلانا هلو ددسلا

 ءانءلاو هيلاجاتس هلاك هلاح نو قوسلاوانلا لا ناسانصأل كردملاو مامالاناريغ ىدخلل اءالض

 |دوع ومالك مال-لانالءانعمىف مالك لاوةءازومامدوكل هنمهنالمالسلا فالذدساف دسافلا ىلع
 5 م جور اذكوى ليز ةالصلا ىن هلع مال لان هماكب ال هنيع ىف تح اذخو هيف باطما فاك
 ل ضرالاى ؛اوردتناف ةالصلاتدضة اذاق ىلاعتهلوقلهنأر ,ومأم هنوكل هعرختلات انجوم نع

 رخو سااوالص دست ”ال ىأ م امالا ىلع دوعن أمبف ريما (همالكو روهسملا نم هخورذحال

 0 ىأ (ثدحاولر دوت ) كاع اعلا ا.مالافافتا همالكحو دولا نم مامالا
 ] اىذلا (هدوع»و أ هعوكرف هلود) هل ادوقعم بالا نوكله دقتلا نع ىنغتساو ندا

0 

 1 |تاطاماو ب (وىلاعت هلوقكوأ ىنعع واولان | هنت دعست شماهملع تتكو ىازلات هدودهنو ىجلن را طخ 4 . 6 0 كح
 0 كاب 7 : مر

005 

 ا | "اذاللادب ررامهتمدسأر عفربملامىأ (ىنبوأضوت هلوق) انش عابرو الو ىام 00 5 0 7 00 09-3 و

 |نع هما ريوثت ناتباورقءادالادربإوإو دغتلب ىدالسف نكرعادا هنادي رم هسأر عفراذاامأ 2 ل 0
 ظ | جرذعدفتفأبوتسم عفربالو ايدو دحم زخأتيو ىتغاىو هلوذ ند 3 -ه:ردلاىف 5 5 اه لالا ل 6 يعل

 ' ادجوال قدس ا عفرلا نع ىهنلان ا ٍغعاو ءادالاد ارأاذاام ىلع لور نةاورأا ىدحاىلع ا كيور

 اا ىأ امدادات ءادال ادصق ه-ةروصت .ىذلاوه هنال هناكم ن ءهقا ارغا لق تدحل!ب قع 0 بلة

 امأودحوبلو لاقتنالابن را اماما نالذذهج لوق ىءامأ الْوَأ لوعفم اد ءادتعالامدعل ىوخأ رماه هلعذ 2 2

 امهدعب لولىتحةرا اهطلاربغب امهل ىف ةدتالو دنع ضرف ةساح او ةموقلا ناالا ناو ىفاثلا لوق ىلع

 ثد حن اهقس ىذلا فاذتسا ىنعي ره هدوهسوأ هعوكحر ىلع مّدقتملا ماددوريغ فادساولو تدسف

 |ةعادتسالاب ماقتالا هنك<هنالدو هملاو أ عوكر ا ىلع مّدقتملا ماداد اسوأ امك ار ددوسوأ هعوكريف

 أب زءادتباد_عم وعكرهناكراصفدادةمادولاو عوكرللوءادتبالا دادتهاهلاعف ماودال نال

 ا ث) أ (ةددعس هلوق) 00 دعتتلا فاهركذتوأ هنالهردق (ادجاسو أ اعكارملوق)

 ظ يكراذوةمالا ول_دخس ادق ىدشا ايسدلة اصلاب جلب زلاد..ةتفرجةيوالتلاو 0

 ةيوهتلا فالطدوعتلا مفر ف ةسامل هبوالتلاو || يسد ةو ره هداعأ جل اداعقةروسلا ارق ة:لهرا

 هقناك ىذلادو لاو عوكر اةداعا باع بحال ىأ (امهدعرل هلوق) طقف دهشتلا عفرتا منا

 هلا قال رص 00 طرشا ! سد دل ةالصلا لاعفاى 9 بترتلا نال

 داعالامدعن ٠ مانه فنصامأ هرك ذاملاقنال طرة دءقةااوهو ادعم رش اعف بترتلاو اعارمن اف 00

 داعالا مد نمزنكل امرك ذام لو ةنانال ضقانتد ةف:داعالا ىلع صن ثدح ىفاولا قهزك ذا فذ
 بحاو رتل داعالا وجو يفت ناكور# ل غةآلاوهاملر ظنلاب قاولاى امو بوجولامد._ءل * را :لا

 |اىدلانابردعلا ىف ه.فةرظنو ناسنلارذعد طقس تدترتلا بو> و تانفاكلا ىف فصال اباحأو تدئرتلا

 م حررت اعف ىنرتلا+ عارم :مىذلاال_صلا نجاو هاما تتاوقل مارتن اسفل طقس

 ا ادع نارشفالاب نك-او هلوق) ةداعالا عمولو وهسسلل دعس هناردلا دافأو ووهسلادوعمل بت>ود

 |] | ١ 1 بقءاهاضفاذااعةداعالا بود ف فلا نعرهتلافو ىابزنكمملا اردقتلابةمترم لاعفالا عقم

 7| ناف

 0 -تدا ١ ما
 هضاب



 13 ( نيكج مال: «ىلع)

 مج ىفةءارقاا نوكفاضن ارق ماقاذا متن منالاىفأ رق نمماوالا ىفأر قيل هنا مامالا هيلاراشولو هغأر
 الو هر قيسام ىضةيال هنا ىلاءاعا هدف ( حلا مامالا ةالص عاولف هل اوق) انش ةدابز عمر ئاضرف تاعكر
 ءاضقنادتءاولدا مولا نود هتالص ف ىفانملابدسغت هلوق اضاكالذ ىل_ءءلدو مامالاةالض عاامدعب 5

 هرامآت ود. ىأ فلا ىنهلوقلاهب رحت ىأ هوركملا بكتر اهنا ها هياه داسف مدع ىلع ءانب هن قمدشأ
 هدتوءاد_:9الا عضوم ىف دارفت اهناياالعمداسفلابعتادملا ىنهمزجاقالخ ميصصلاهنا ىريصحنالاقو
 ضن ل نان ب جاولابى أول مهتود هتالص ىلعداسفل صنف |اسمناو هنالص ىقانملاب تدسف ا دب ريهظلا ف
 دسفت هلوق) مهقح ىف ناكرالاماسةد عبو هنالص لالخ دجو رينلا فاك دسفملانال الوأ هب قسأم
 دق (ادهةمهلوت) رهن غرف ناالغرش ل نال رالامامالا اذكو هلاك هلاحنمو (هتال صفاتك
 .ريغو دعلا نم دمشتلاردق دوعقلا لق ةيقهتتلاب اهداسف ىف قرفال هنال ةهقهقلا ىنال طقف ثدحت اق
 و دش هرديمقتلاوههقوقلا ىلعدملارادبقم ثدحلا يدق: ىلوالن اكح ؤثدملا ذالخم
 نا ىلع ينم (دصتملانمجرخوأ هلوق) ىنسو أضوتب لب دسفتال ث يح ثدحلا هقبسولامجزارتحألا
 ألف فنصملا لوق نمانخأهيدق (دوئتلاردقدعقامدعبهلوق) قسام ىلع ج رذوأ م نم جيرخ د سفت فارصن الا در ليدل ا نمج ورا ىلعداسفلا فقو تب ال دحما نظ ربغىن ذات د ا

1 
٠ 

 ىدعتد لد هنالصص ىلع داسفلاريهتقبال ث,ح دهشتلاردق دوعقل ا لمق كلذ لم>ولاعزارت>الل

 ناكرالا ماسة دعبو هتال صلالخ ىدجو هقح قدسفملانال (موقلا نود هلوق) اضأمهت
 هن ىد بالو ىدتقيال عضاومةعرأ ىفال |ىضقب اهفادرفنمراصو ةمامالا نعج رخاذمل

 قانئتسالاايوانربكولو قب رشتلا تاريدكتب ىنأب وهوهس ىورض< 1 ناو هماماوهسب دوس هزلي
 هبلع ناكه عم لدي نا لب ةووسات دس مامال |ىلعو هن قسامءاضقتل ماق ىنعي رهندرفتملا ف 7

 ري هتالصرع [قدصس نا هيلعو ىضع دعت تح دعي ل ناقة دعسب ةعكرادية يلام هعمدصسدق دوعن

5 
14 
 ىلا

 تاطلاضرف هعنصن ىلكملا ورخ ناك ولذا ىنركلأ اهرك ذامديؤد موقل اةالص دام مدع نارع
 اف قويسملااهيف هنرامع لوقأوالصأ هن“ ادتقالا مديال ةلاسحماهذهىفويهو هب قمسامءاضقولا 3 اف مهمالكن الوبمس هناردعلا لاق هفالذتسا مصن هنا نهرردلا ىفامو مهنم عنص'ادوجو مدعل ١ رام

 دك اةمد_ءلتدسف:دح ل ااهدمق. نا ل ناكنابهدارفن ودعت لول هنالةدجصملابة كرا قت
 دسفتال اكو يل: زةعباتملا كرت هتالصدسف: لن اوووسلادو عمى هعباتب نأ لع ١ نأ

 لاديافنصملا مالكت قثاللاناف اخ ريغو كردملا كلان كةورمسلا دوصسىف ةعباتملا كرنب قوبسملاةالشل
 رصاةريغ كلا ناىلاةراشالا لودعلاه جو ناكو ةهقوقلا نال هلوق,دعلاثدحلا نال را ىف ا.

 ةهقيقلان الهءل !ةج احالف فنصملا مالك نمدافتسم هءلاراثأ ام لاقيالدملا|ثدحما مب لأب ١

 نم فرعا دعلا,ث دحمادسقت كلذ ىف لوقن انال ث دل اقاطمدارأو ةهقهقلارك هنا فد
 مالبب لش ىو.سملا مايق ىف نان مدرك ذام مث دحلا فالذعال مآ تناك ادعاقاطمةدسفم ةهقهقلان
 ل 8 معرب 1 2

 3 0 وي
 0 4 كانبإر /” او

 هير 1 4 ١
 0 دلو /االإ

 فى



 ممل

 نإ 000 3

 01 5 تا كلب ا
 ا م عهو

 5- ١ مم ل 1 ىو. فافر ٠ ناي
 |« لاح ا / . 539

 كه 5 00 8

 هي تاع ع
 ل و قنا
 ا هنذإي

 (نيعملا همت نملوال“زحلا) 11

 السلا ىفةكراشملادوجولهفالذتسا صان اورثك أوأ ةعكرهتافنأب (مامالاة الص لّوأ كردي ىذلا
 ىلع ردقاهنال (اكردم مدعي ن اهل ىلوالاو هلود) ىعل» زمامالا الص غارفدع ىضقي اعف ادرفئمريص»

 00 : ه:مىلوأوه نم هتءعر ىفو الانا سن ادلق نم مر سو هيلع هللا لص ل اقهزيغ فال هتالص ماس

 مقل لاو قالا هلثمو ( مدقتبال نا قو ملا اذ! ىتشو هلو) ةملال نرش نينمؤملاةعاجو هلوسرو هلبا

 اةكروافم+ ملسف هنوعب أي متهتافاع دس نابجاولا نالموعب اتبالن ا قحاللاراشاعقو ولفرفاسملا فل

 اني مثمهعإ ب ارفاسمنيتعكرا ادع قمل مَّدقو بجاولا هكرتا مثاو ىنعب مهبل #ل هريغ مذ س كءناد

 أو ةنال 0 "تلا تاندح هباودتق اول ىت> معا ارةال نيدرفنم نتعكرنوهقملا

 ا مبالاة ث محو بسلا بجوباملصفن نم ةساخلا قامو ودسملا ماكحان موذار ةنالا عضومىفىدتقا

 اكنافدوشتلاا ن نم مامالا غرغي نا لبق ماقن اف مامالا مالسلسق هب قسسام ءاضقىلا موقيناقوبسأل
 9 ! لو هتالص تزاحتالسلا هبزوكتامرادقمدهشتلان  مامالا غارف دعب هنءارق نم غرف نا ةعكرب اوسع
 أ للف ءاق نإ تدهش لع يضوودمتتلاو م مامالا غار ةدعب كلذر |ادقم غ رغب ناو كل ذ ىلع

 .ناكول اذكوزوحالف ةءكحر هتالصنم ءلرتد قف كلذ ىلع ىضم اذافرعتعي [دوشتلا ن ممامالا

 مانقلا ضرفو نيتعكرلا قةءار ةلاضرف هملع ناك ثالث ناكولو | ههاد>- |ىقوءارقلا كرت هنال نت

 هلا هيزوتام نيد رحال فأر قو ةدوق قدادهشتلا نم مامالا غارف دعب ماق ناكن ار ايف ةمكرا لاف
 )م ,قت) هاهتالص تدسف كلذ ىلع ىفءودوشتلا ا

 ١ عدنعوامه دنع :روسلاو ةحتافا ارامي ضقر نيةعكروأ ةعكرب اقومسم ناك اذا هنا ةوسملاماكح | نه
 ا: ]| ناكمداستالا ةشاحق اك ا فرخ دنجعدنعو ةتالصلؤا ىذقءامهدنعهنال طقفةحافلا

 أنادنم تلم لراىنغي قوبسملا لاق ثيح ىبايزلا ماللكنم مهفي اذكومدرىالعللا ره ىرمسل
 | حرش فهتشرف باو نيدلا لك ا شلا نا ىل-ع اهرشآ ىذقي د دنع هنأو اضتقف ف سوى أو ةغينح

 او ةبكسل مانام ثءافةماقالا حععس|ذامالسلا هيلع هلوق ىلع مالكا ىف قراشملا
 ذربغن م هر مزجما عد مه هنالصوخا ىذق فو. ناار ماوقافعتافامواول ف كرد اخاوعر

 أاهتذ سلوا مامالا عم وب .سملا هكرداام نا ىل_عاوّتاف هلوقب ةمغنحما ل دتسا هتشرف نب اةرادع صنو فالخ
 «ءلعهنعةباو رلافالتخا مهني فالتخخالا ثنم نا ل_ءاو هلو |مّدقتئث نع ىتبام ىلع عسي ماسعالا نال

 ْ هدم ميج رتب صاق هتشرذ نءاو نيدل ال- 6 اميشلا مز ناملعاو رك كت

 1 | او دفان ةياورن اما نعم مركذ ثبح هتشرف ناةمالعلا هرك ذاماضنأ هع رتب ىطقن مودم

 أنا لءاوامبنباةمفوت هملع ل مف دالا ىف لمس ءاضقلا نال هتالص لو | ىضقي قو._لا نوكح ف
 أهنا لو ىضقي قوسسملا م -طالا نءالقنهاثالاة مشا ىففاضر |جيرم ف سود فأو مامالا بهذم
 ود دنع ى دفا حون» 0 هتلعءاذا ىمتااهرخآدجدنءعو لوصالا ر هاظ قامهدنع

 :دعقلا ىلع دهم فالخرمصق ثمح دل اقح ىاهرخآو اوةءار ةلاوح ىف هنالص لو |ىذقي قو.سملار ردلا

 مىالحلا ن نءوانهدقاملإمريغ:ءارقلا قح ىف هبالص لوأ ىذشإ قو.سملا نؤكق امه قفاومهناو

 لآ ىرتناث مح نمئدتا هلوق) ريدتفددنع طقف ةحتاعلاب ا ممضق نتتعكر وأ ةعكرب قو.سللانا
 ! ردم اوناكنأب مامالاةال-ص ةبكن ماع ىأ كلذكم هاك ازناكو مامالاةالص ةبكملعنااذه (مامالا
 واق دقو كر عا نيو لكل ناكني مال السب قولا سرنا

 ءةغيلخ ا اذهدعب : وانادحو م لعام نواس صف ةهغا ارقىلانو ريصد ١ لب موقلا هاتر الو هسفن ءالص

 اذاماونس رسل ىلا ؟اوع وتدل ةامالا قب ساذااعتب ريهظلا ف هد.دو طاح | ةعكر لك

 هد ونتعكرد ةف.للا ىلصن نادولاقام ساق ىلع جم ديو هتالصةنكا ةغيلخلا لعب لو دعافوهو هقبس
 0 (قءاضقلا.نولغتش الو قل ام ةقيلخم اوم نحواعن رالكىل صو اوماقن يمك |نم غرف اذاف سولج مو

 ير
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 40 ( نيكس ال: ءىلع)

 ىلاريش لا اسف هلكن اكو ا هعبر نم لةارهاطلاناكول هلوق نهى سام م عنغاسوةأس عب نفل 7
 لمثت هدا تالي ماو هىلوا ناكل ةالصلا همن ستان ثراعدجو وأ لاقول هنا ن ماتش هركذأم
 ىهتن يا ع لصولهنا عزوف هيف ال هلاذلاسجض هاكناكؤلام

 دسفتاهنا أ سو ةءست قولا فو بدترت 0 اء (ةنئافرك ذنوأ هلوقا
 نال اراتخلا هنا متفلا ن ءرهتلا قو اك لا فاذك (يصصلاوهو هلوق) ره مامالادنع افوقوم ادا

 رهن حلصناال ماماىملا جايتحالا مدعلانه 0 0 نرثؤي امناو هسفن قري دك ل ع فالقسالا
 قطع لع ةقالتلا نمتقو لو+ دو دمعلاالصقوهواملاوزاذكو (ردفلافسعالا تعلطوأ هل

 ارصعلا تقو لت دوأ هلوق) ادارع سلام «ما مال ةهوركملا تاقوالايريمعتلا ن هىلو أو هورد*
 لق ىوج لطسال هناقرهال !ىرصعلا تو لح داذاام فال !متالسصل طرش تدولا نال 5

 عمدوشتلار دق دوع# !ادعب رصعلا تقو لو دبا هه اقالخ دنع ةعمجا نالطب ىف فالخملا فتحتي دق

 دوش تةلاردق دعق مدع ةالصلا قف دعق نان ماب تنحأ ورصعل اتقول وخد ىف فالللا نق

 روغلاى هءقعتو امه ةقف ناار ا ةنسرالاناتناوةيانإا لح حيدر اث.نائارس نأ

 حراش ل|لو نم ءىيس ام لوقأو هم .ةروظنمداعتسالاف حوحرملا ىلع هن مىلو أ ممحلا ىلعي : رذقلانأب

 ثالن ىالاالفن لقتال ل" اسااوذه قدالصلا تلطب اذا مند اوجلان دل فانمنيلوقلا فالتخامىل 5

 ىلعردق ذا ىواحناداز جارسلان ءرصة عملا فرهظلا تقو يونوأ س ثلا تعالوا ةنئافرك ذيل ئاسما

 ةهوركملاتاقوالا لوخدو د.ملا ىفاذاوز نارهاطلاو مهتك جوملا ئضوتلاةلث دارو ناكحزألا
 ةهوركملات اقوالايدارملاوءاضقلا قهوركلا تقولا لو: ديرعل|ىفحرصلوقأو رد٠رأ لو كاز ذكءاضقلا
 اض أد اربو همف ىلصىذلا نوثلاةساحض هي ليزي امءاسملان ,«دجوولامدارب الكون را قالا سوت

 ةلك_فابتء رخال: دان لاهذهنار هلا فاك ىدقعفلاو تقتعاف انقريشي تاصاذاةيراسج اهل د

 تقولا لود ةلّدسمو ايون ىراعلا ناد. -وىلا ناهحرب ة- الا قتعو سيغلا بون ريهطت ىأ ريهل

 ةعج اركلع ؛ماللكةمقو ىبتن اةعمجلا فر هظلا تقو جورنوأر ع غلا سلا واط ىلا عج ريو

 مدون اردق هدوعق دعب العم ظل اراصولذارهاظر ظن هنق (نيلوقلا فالتحخا ىلع هلوق) 0 رمش ْ

 ادح اوالمم لطن |ةروريسص تقو ناكرالا نم ءرذءاوساقلاهمدومشةلاردةدوعقلادعب نيام للا ةذور

 ولف (ةرينع هلوذ) لوالا باو<اىف فاكتلا نم قساملاالخ ريوصتلا فكلذل لمتد ١

 لمقدسوف عاطقنالا ىلعتأضوتولاذكو (نال.سلاعمهلوق) قافئالاب ل طنتل 2 ءال تن طقس

 ةداعالااهءزابأل ثدح عاطقن الا ىلع تلصو تاضوتولاهجزارتح ا ديدستتاف.دسوأ الصلال ١
 ىلا هلو نمرصعلا تقو عاطقنالا ا اعيتساب هنال(هدنعروظلا دمعت هلوق ) ال مأ ا هرذع لاو ز نيمتاق

 ىناعملاهذهنال ( الصلاتلطر هلوق)ةداعالا | همزلتف نير ودعم اًةالصب تل هدقوا ميذعال هنارهظوولا

 ضراوعلامذه ضارتءافهإوقب حراشلار اشأ هءلاورعاهرشأ ”اودالصلا لأ اهثودحفف ىوتسافلا 7 ْ

 ءادأ هكعال هنال (ضرُق ىلصملا لعفب ةالصلا نم حيورخلا نا ىلع انب هلوق )لا يلستلا ل بق دوشتل اذه |

 هنال طاغاذهو ىنركلا لاقاضرف نوكيهدالا ضرغلا ىلا لصوت.الامو ىلوالا نم يورد ابالا كر هلآ | أ

 هنأ قحلاو مال_.لاوهو ةبرقو هام صتخال ناكولذ ضر نوكي نازوحالو ندك همصعك و ك1 1

 ةينك اهرن ؟قاهرش اهئانثاى اهريغ ام نال ئاسملاهذهق تديفامئاوهتنضرف مدعىفف الإ أ

 دعب مهماما لق موقلا مبسولو جيمصلاوهو ج ا ارعملا فو ىتتحملا ىفاكىجخركلا هلا قام ىلع نوتقتحماو ةماقآلا| | أ أ

 | اهضارتعاك هلوق) را ماقد اص تا ١ ضراوعلاهذ- هنمدحاو هل ضرع مث دوشتلاردق دعقامأ

 و هلوق) انما لاا هذه رمال ىو ةفونلسا موقد (ةالصلاءانماف أ

 ع

 أوهو هءلع قفتملاتقولا لودي طوتم همدعو نالطملا ف فالخلا ققتناىلر هلظىذلاو قافتايلط
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 (نيعملا تف نملوالا 41 ١

 || هنمي رقلابماعلالب وأتو ةيلال نرش ار رصعا ىلاسعت هلوذ ىفاكهملا برقام مشان ىف جد هيلا نالماتل جلا

 | | رود تخت لعوب ردت نامصدنماما ضف ددنضو ورخلا ناب لئاقلا مامالا بهذلرطتلاب

 ةااالعمن اهريأ ا ىق حرص هنو ةداعالا و>ودفب ايفر اقلا ضقنللاريجاهتداعاهيلعن انمرسملا
 1 هب 1 تدداو الص لكك هنالاهتداعابحرعملا فلاقاذكومدحو هكار دتسا ن ., عال بجاو لرد

 ولا الا نمئث هءلع قل هنال هلع: داعاالا شان ل كنا هعمتو ةرادهلا ف 05 م رحتلا
 |ةداعالافنلج ناكمال هيادحلا ىامهفاانعالورلاو ناهربلا يف هلاقام هعامتا تشب ىلاو ةءلاليئرشلا

 0 |لوقلاىلارمالاعجرف ناكرالا ن مئذ هملع قمل هنال هلوقب هل ملعت هيلادشرب ةضورفملاةداعالا ىل-ع

 اف سث(حناتلطن و هلوق) ضرفوهو مالسلا ظل هكرتل (ىناشالافالح هلوق) مماامتداعا بوجوب
 ةاارالاةووهسلا دوس قولو دوشتلا دعب ضراوعلاهذهورط ةالصلا نالطرب اسف مامالا لاقل" اسم

 ارأس نك فصولاو لصالا نالطد ىنره ا هم للكو لكل ءجولا ناب قأسو هل قداسفلا ف فالخالو

 ا ,ءةيلالبنرشلا ىو ةمحلابامهوق عج رت لكلا نع لةنردلا ىف هنا ل- ءاور وما هضعب ىف فصولا ءاقب
 2: [لوقلعمءةسرةالصلاب مىلصمللا ب ورخ ضارتف |اهمف ها لاا دال تاك 0
 ىح لد عرابخ انولو هلامتسا لعردق ىأ (ءاممعتمىأر ناهوق) هةلاضام در هجوابذ نيبو مامالا

 هتال ىف ءاملىارول جنم فل ئيشوتلا ل دفبالم ءةلابودسقتو لطمت ال هلامعّتسإ لعر د ةنلو ءارول

 دّقملاوأ لاقولف هتردق مدعل ةماتمامالاةالصو هر .ا.ءالا ىلعر داق هماما نا هدعل اضرب أ تلطا
 مامالا نم ا ماا !,منملا فاحت ىدتقتملا هل سم نار ىنرعل اتاحاو لي 5

 0 ل ىكراذأممنل فاح ئضوتل ان طم !انزعمر هلا ء ةءلال_ثرشلا فل قن (ةمق“) هيسحاصصو

 | ام ١ ةعةعرجتلا عطقتت ت5 ىتمةضررفلا نا ىلعءانبرفزو د م انالخ امهدذ عع وضولا هيلع يقف

 || هلادجاو نكن اوءاللادجاو ناكاذااعىباي زلاهدبق (هعصةدم توا هلوق) ىبتناده انالخ
 | تلال عرسي قبلا ندحل نالز ات لقوم نماسمهلل طال نياجرلا نال لط,تال
 داهنا نمرك ذامىأ هقالطاداذهو رهتلا ىف مزح لمقلا اذهبوءامد هع لودوضءن مةعل قداذا مه

 ْ | ايزل فاك يصلاوهر ندم فساد مالنا لل ماشدنلردق دعقامد عل لاو دم ماع

 ااراصفةراهط ريغ نم عرش هناكذ عورشلا ىلع قباسلاثدحلارهظ امناو ثدح س لودملاءاضقنا نال
 |[ نالبق تقولا يهذفةال_صلا ىف تن :دحااذ اةضاحتسملا اذكر ىندن الةئازءامدجوف ثدحااذامعتماك
 اا أالاودربلا نم همادر فلت فلل ناد. قم مملادم ىذءاهئالط مت لرقتسن 10 ,ىنددالىأ ىبتناضوا

 ا لا ضع ىف 4ادرف مف ارك ذو ىل ىليزول_ءعفب جور ادوجول (حا لم عزت ولهنال هلوذ) ٍردوضعت
 || 5 1 نك ثع .ح همدعو نالط. .لا فدسحاصو مامالا نيب فالخت |ىةّت نا ههجو ورهن هتيلدت ن 0

 ٍ دارملا نا ىلارعشم امر اشلامالكف قأس (ةروس ىتاولعتو !هلوذ) نيفخلا عزن ىل_ عم فون الربسإ
 ١ 20ه د شطر راما نالتما لاقدر وراق نارا ل انقالط انهو ل

 [ ”مىلع لماكلا*انب . وكحالا تسدلئراقلا ىدتقملا نمابماب ربذلا ىف هعنمو اهماعءانملا هنككالف كح
 ًاذخأ: هنفهيقفلا لاق نالطملا مدعه مدحت ن م هَ ريهظلا فام ادهشت#م ا فعضو ةدشافلتخ |ناوزئاح

 1 جلدي 1 ردنانضلو5) ىقاغت الان لطمتالرمم>- كيلا للا ىلع لمشملالعتلاباهمال هيددق (ريثكل عالب هلوق)

 0 الاف مامالاد نعاماو امو ىءوهوأ اقاغتا عقو فنصملا مالكف ةروسل ارك ذناىلا هيراشا

 0 ا ام.دنءواسخ وأ ارهاط هتروعلارتاس نو كي نأب (ةالصلا همفزوايوث راع دجو وأهلوق 9
 ا ناكفر هال ايرتسلا هيرومأملا نال لطمتالاس ف ه-اكناكو ال قارهاطلا ن اكولذر منرهاط هب رناالا
 ان هءا|ناد رغب وهورداووف عنقتتلو ةمالا تقتعوأ اهلي ,زيامدحوف ةساحمب : لول هل دو همدعكه دوو

 دذ ع قدسام ىلع رو مذملا فالخ هنكل هيل 5 ناووهو عنقتلا لبق نكر ءادا ءاداردق تكملا لع فةودال ال

 ا 77777777797خ7خشطخسسسستس7
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 مع ( نكح هاله ىلع)

 هس: رم نأوأ“ هوضوريغ ىلع ناك هحاتتفا نان انولهنالث دحلان ظالم قر مثأد لب نا.الةئافاادسق |

 فرص اف هسا هيون ىقىثلا ةرحلاناوأ رمق غلا لهب مل هزارمظلا وأ معت موهؤءام ٌقرااناوأ تدق | ا
 حالصالا دق ىلع هنافثدحلا ناغىف ”هفالك ضفرلا لمس ىلع فارصنالانالر مالوأ جرنتدسف] ا
 فسو:ىنأ ن ءاذكريهملاةلزنةزانملا لصمو ةناجئاورادلاودصمملا ههجورخ لاءقت_سالال طرتشاف |
 0 وك نعتاذلو لجرلا قح ىندهلاةلزن هنالا تالصت دسذ اهالصم نعتازن نا ةارئاو ||
 ارب : لقت سا فرصن افهمف كشول هنأ هرهاظذ فاعر هنا نظف ْئث هنم جوخ نأ (ثدحلان نظ هلوق) |

 لمس ال 000 (نجوأ هلوق) دوه لا نمر )ناو هفارصنا دّرعب لابقتسالا همز
 رظنلابوأركفلا,لزنأوأ تضاحاذاام لمشدف للغه مله بحووأ لاقول (ملتحاوأ هلوق) ىوجالوومعالا | ||

 هوفوءاغالا ف فالختسالا زاوج مدعهجو (هلءىغأوأ هلوق ) ىوجىلوأ ناكل ىناللا ىف[
 يرخاذا فالخعتسالاالوءاننلازوعالا ذكو ودوجولاةردانائادمملا تدل او ةهقهقلاو مالتحالاو نونحلاك
 نءو (ىس هنمناظااج رض ناو هلوة) هحرششو رب , ونت ث دحبمل هنا نيمتف ثدحلا ن اهر ديحمملا نم أأ
 دصق ىلءقرخن اهنا ناسحمد الا هجو رذ ءربغ ند فارصنال ادوحول سا.ةلاوهو للى ةمسد هنأ ا

 ناك 1| فاز ملام هتةمقح حالص الا دصق ىف #5 اف هنالص ىل ءىنب همهوتام قة#ول هنا ىرتالا حالصالا| ا

 ناو هلوقن مقأ.سامانكو هلالد هف 0 (ةعام ىلصت ناك ناف هلوق) يارد لاول جورب ْ

 اةلطم ىل- تملا ىل_عدو#ب ثدحلا. نان جرخ ناو هلوق نم جرخ ىف رتتسملا ره

 فيعْض (ماهرع راس هي لاي نكن ن نكمل ناو هلوت) نا .هقلاحإ رص رواد رفنموأ اموماموأ اماما ناكماوسأ

 اكل كيب ةركتماوهملغا نا او هدودخ» عضو# رب ردمقتلاع م

 فاماوةرمسو هنك ع ؛رالا تناوجلاز م ىأ (بناح لكنه هلوق) رهن هعيمصت عئادبلان نعرعلا فو

 00 ءاأضو» .ف بحاو ملستلا ن ال (وأضون هلوق ) قسام ىلعةرم_س هن دب نمد ناك اذاالاماماو

 فانعقأوا اروذاضوت ملول ىت ثدحلا قسروف ىلع .هوضورحبلا ىف طرتشاوا عر ءركل عشب ولف ب ابر
 رهاظ نكت يرتب اس نمش ساهم ناكر اناا ا مالسلا هتافودع

 هرك ذام ضة انف اروذاضوتناوىفانم لا ناستالا لق 5 هنوقب ال مالكا ناءد_ع فانع أود

 دعب رج ؟فانعقأولاهداسف مد -ءقرهاظ ب>اولا ةماقايدد احالا بوح>و ل.ءلعتو هبروقل |طازتشا نا

 دعقامدع ثدح هقيسول لاق ٌثدحاه-رعث سو متملا اك ت دس ه دلع اهله ذت ٍِء اذهو ثدحلاهقمسام

 ىتح لعف.ملولف مالسلاوه فانعاسبنمج رو أضوتب ىتحود نءال امه دذع هئالص تةقضرفلاردق

 دقو مالا, ىفانملا ص مت ىوجل ارك ذاوكح ىضتقباذ هو ىبتنا.د_:ءتد_بفرغ 1ف انك
 دمه ركذرغلا فاكر ما لع ناو اسوأ وت هلوقن منصملا رك ذام ىنعأ حلا انمورصأ نأ

 لط : و همات هيالصق ادع قه هولاملل ماش (هدمس ن او هلوق) هتالص تةملكتوأ دج نوال

 ةالصلا دع. ملاذافامهتداعاب درو رخا نال هّثوضو ىف اذكف هنالص قرثؤت ملاهخال لطس الر فزدنعو ههوُضو

 ةئكرالضلا» ان“ |ىناهدو>وكمالصلا نمر "1 ةهةهةلادوحو نا جا لا ىفكتاوحاو ءوضولادعملا

 قس ( هتالصتق هلوق) انبااىلاهتجاح مدعلدسفتملااواعبرأ باقنتاهناىةلاحناءذهيف ةم هناك
 ىليزانلقاملاضوت نأ ل.ةادممتهثدحأ مثدبشتلا دع ثدح اهةساذا اذكو ضئارفلان مئه

 اهداسق ماه رشو همنا ن نءقسامدربا ذهفرهن مالا رتب اهفراقلا صقنالاريج هتداعا هيلهوتا ٠

 نمج ورخلا ةيضرف مامالا نعىور هنارهظب ىذل او مالسلا لق ثدحلا قس دءررخ ؟فانمب مامالادنعأ
 هّمْض رغب لوقلا ملمس مالس !|لمق دوعقلادعب ثدحلا قسد هن ىفانملاب اهداسف نال مالسلا طفلب ةالصلا

 ةصقانامنا كشالذا ةعصل امال اهدار ماو المأ دهشتءاوسدنم ضورفملاردق هسولجد_مشتلاذارأا
 3 ,راقىأ كنالس تةمالسلاهياعدإ اوقوىلوأ ناك !تعص تلد, فصلا لاقولفارنمادجوهكرنا
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 هملعاشلل ان. هاردصوالعف بعت تاننم ) ةءارقلا نعرصح ولك ةلوق) ةمامالا|روانهماقم ىلإ

 '  (نعلاعتن ه نملوالا ءز 4 4 001

 59 ةنكحاو لصوامد»ن وأ مامالا ناكمىلا ةفلخلا لص نالنق مامالا جوخ ناف كتاب ونو أ

 راش ولكل هتشرف ب هالغتسا عصا : لو: ولف (امامانوكمن أ ىونيو هلوق) امونينا

 ام موقي نأ لق هقالكسإد ردع ةماغالا ىونول هنا ن . استقال ناكل افلان ىو وهلوق

 ا .هما.ق ىلا ةمنلارخأت تحف لوالا فصلا ن هةفشلخلا نكي اذهو هد ل كاع تدم

 ألد >الاطامتحااض أرمخأتلا ىتينية لالا فصلا نم ناكولامأ همدقت نمةال_ضذاسق ن نعازر

 1 املا مامق هماةمموقي نا حراسملا لوه نمدارل مدا !ارثك اب صاذعالا ضعن نم مُدقَتلا وو

 | ةمامال امالاؤ:.لاماماما نوكمالد ةفيلخلا نا نمرهثلا ق(كتاناورلا هلع تقفت |امىلاهبراشأف مامالا ناكهىف

 متاناضزمأ دوهسملا : ند ريع هاش هولا ماني ةماعألا ع جرم مامالا نأ ىلاضأ هن راش و

 © حرذكال هنا هلوق ن نماذه ل. ةرعلا فاض موقلاةالصد 1 و أ ةتئاورك نول هنا هملع عرفو

 | [٠ لاذام ىلع لوحت عصالا ىلع مص وضولا لق ناسنااهبىدتاول بح فالتسالادرسمةمامال

 نبه يعولا وناقتتالالاقاردص موال فرص آب نمنيعلاوتفمنملوعفللو أ اهحوت ةغمو نيعلار ودكم

 ذو ديفءاحلا مضىزرطم ازاكن اامأ و هرمغو حاملا ةغالاستك ىف ناتباث ناهجولاو عاملا ىل لسع
 | له ءفلاءانب زود عتم هنالزمعل احوتفمىفال هلع اف ملام لوعغم هنم* ىبصال مزال هنال سعلارو سكم

 لاو لت اهنع هعتم ىأ (ةءار لا 0 ا م لوقت - هزم

 الع رغلاق هرك ذام ىلعال مأ ضرفلاردقأ أرق ناكولامعف هةلطأ ورممردصلا قءضو ىت )ا مهل اف

 اقلاع ضرغلار دق أرق ناو هماما ىلع هعفب هيالصداسسف مدع نم عض الاوهام ىلعاسس | 5 5 بهذملا

 ير نابريغلا ف قرفو ضرفلاردقةءارق ل: .ة ناك اذا اهرمصحن اب فالتتسالازاوح دست ن 7 ةنادحلا ف

 4 دعنرممح لاب فالتسالا ةىأانهداسفل لاو "الا ثيدحما قالطالاقلاعم تفلارداسسفلا مدع
 انجئاهمشأف هيردنلاهلمقتد سدق ىأ (حازوع الامه دنعو هلوق) ةحاخالد ربك |١ نعال ضرفلا

 | اةلعو تل لالوقو رص راد يكصل | لغتسا ىساقرلع أي: ةالصلا ىف بنجأولو
 + ىهوةرورضا] فالتسالاز وجور دان هنالث دا نعم ىف سدل هنالءار ةالب اههن ل فاكس نا

 اهما اا وار ه.ف ةنانحاكراصة دس ةالصلا ىف نآر لا نههطفعأم عج ناسن نال بلغب اسم

 2.«وهواض أ ةبانحلاف امهدنعءانلام لب ناالاداسفلا ىشتقب ةانملاك هنوكوأ وصب نذو ةءارقالب
 ىمهتناةريغو مالسالا رف هب حر دكه سفت لد وهسامهد:ءةءارقالد اهتبهنوك ناىنامتالالاقاذهلو

 اانركانان ارمصخملاب فالختسالازاوح ىلءماماللو.ها نش ءاوراذ رع نارهاظلاو رصلا لاق
 هقسنمذاثدلاهةسن هرخأ هنالواهتأو د مال سلا هم .اعمدقتفةءار ةلا- نءعرصح مالسلا هيلع

 انسنلناكولف ها رتعال غر ضخ ذا. .5 فالخ اود_مملا عاملا ناك اذاةل_21ىق فالختسالا نع
 اال الازاجاذاوانملافالعن دن ىلتتسم ال لولاهرسحول نال: ار ةلايدق |.مأريصن هرهنال عاجالاب

 اكدت : لهدو »وأ عوكر نعز عولورمنىلو الانا مهب وأطثاغلامف لول ايرصحول اعف امه دنع

 «جرخ ناو هلوق) ةوخولاردان نوكم. الن اود الهنان مقال فاؤتسال هزار ,داظلا لوقأو ردورأل

 ىلإ رشن نادارأ ةتءفكن اسبوءانبلا وع مزود ىتل!ءامشالا ناب نم مغر أل (خاثدحت نظدوملا
 ريغ نمرسسك لمع هنالف ث دحلان ظ يرتاذ ال اق: سالا بو>واما ىوجعءانبلااه«مزو<الىتلا ءاشالا

 ىتأوأ ن اذاامأو ىنبعاضبأ لمقتس دهم ن ءو هتالضن ٠ قام ىلص دهمان مجرم حا

 :ايشالا ذه داسفلا لدم مث لب زصنلاهردروام تعم ىف نكت لفةردانءا.ثالاوذ_هنالف ملتحاوأ هيلع
 لوفاهد فب ال. دعب ثدحلا دعت نا نمد ل ذساملالف ,دعامأ دوشتلاردق دعش نأ لمقتدج واذاام

 هدسقأل ام قالت هلعفام لعبا" .ةدوهقع سلام قداس فلا ناااداسفلا نود لأم ءقتسالايريغىلوأ



 يس 00 (نيكسمالنء ىلع)
 ةعاسج دب 0 :هددق جارمسل|نهرهتلا ف نكل اب ز ةعا#ا د ءلءضغل ةزا مص ءانمللا +1 لضفألاب

 ىلا جدلا َّى 00 را ةلاقة- ءس تقولا ف نأك كاذااعو عضلاوهو . 1

 ىفوأ انلطم لضفأ فانئتسالا لهفلتءا (لضفأ فاناتسالا ىرودقلا لافوهلوق ) ءانبلا 5
 ع..ءلل لمت فاتت الاواعرلاو اكلات :ةلاو ريدقلا حقو ةيانعلاو هبادحلا ق ىللاةدرغنلا 3

 ىهتناه- ءامنا كضفلذديا درا مص ىتاب , ىد_:ةااو مامالاو مل. 2هساد رفذملال_ قو فالخلا ةبش نعازر

 ىهتنا لكلا قد ىف لضفأ فانكتسألا نا نوت 1 ارهاظو رعأ ا جارمسأ | ىفم تتلق ةغيصن هوركذامو

 ىفاكلاقهركذ ءوضولا دعب عرمش مثدالصا ا عطةرالع لج نافانثتسالاىنعموة لالش | 0 ١

 نكح, 0 فانثتسالا ىوني ربك متأضوتةروفلا ىل_عبهذب مطقي العله اولفانحش لاق دنا

 :ًأرمافاختساول ىتح ةماماللاحلام فاذتساىأ (اماماول فاذتساو هلوق) ىهتنا اسناد لسافنأتس

 ىد_:5|نذ هتفياع ةفيلخلاناضر أ موقلا فلق ساوملا مامالا اذكو* ءاسنولو نيءومأ لا ةالسص ت ف
 دمع ىنءاملانك,ملاذاام ىلع لمصو كلا |نيادرك يرحل فالذتسالا مث ءتالصت د سف مف :

. 

 نلعتيور قاساناولاكل !هبرغتسا ناو يلب زلاهرك 0 مدعقلو مالسلا كعهلوقةل دج
 (هاعيير 5 هل نآلدودرم هبوجو نمل ل نبا امو لاق كلذ هلززاحى أرهنلا ؛افاهدسفد . مامالا ناكوأش نم

 تلج ركل نإ يحن وب || ىضتقيالحرشلا ع هك ذامدالران ءدف ىهتما حيشلأ قاك موقلاءراقتم ودجملا قادما ناك ذك
 أشد مدا هبو-ولا طقسامعا لد اةلطم بو>ولا م

 70 / 6 تا تبوح ُُ 0 . نا فالؤتسالا ةيفيكوهمااج

 0 .7 ثبيير 1 كر ءاتبل هعصاياريشم فعر هنأ سام دامه هفئااذعآ ارهاتلا بدو دم هلاريشا وأ بارغاىلا لجو

 9 ير ةءا ارق كرت ن اذ ىلءو ادودك“ ءارت نا هتببج ىلعواعوكر كرت ا هتبكرى عهدي اعضاو تعكر

 0 تاس اذامث هلوف) كلذي فم ا هن 1 ناوهمس هيلع ناك ن ارردص ىلءودوالت كرتنا ناسا ةبملال"

 ىت>ءارهعلا ىف : 2 هر واحموأ د هبل | نه هجورخ لق (هما قم موقي ن | ةفيلشلل تش فلق

 مجالا 'قوداسفلا مدع ايفرستا ناك :امد المرات لو نقلت لصتديتو ا هر

 ةارعاو ىضهفلخو ت حلا هة.سولام فالذسالا كرتن موقلاةال_كداسف نم يتسب نالوا

 ىلاا.,تث1نارفاسم ةمنقلا فاما ذخأ امهتالصدغتال ثمح هسفن :ةالصلك ع أولو
 هق.س متامهماو قلطمءاعئذوتم صاح ءأضوتف قاهر الا بسلا

 اير د او نالزاح همحاصب دتقملو هسفن هدام | .رنم دحاو لك حأ وفل سلو بهذف ْثذ

 ىهتنا همامؤلل حلا هريغ نمل |ىفدحاو لك ناعما _ .-وهوكب ةعَأ ىفادت دولا الان ادق

 |عفلزتسا ٠ ناو يمللامامانوكت نالحصتال:أراا اذك و اةلطم ةمام الل طصمال ىصل ا نالف سقف

 هلا مسأب عفت ريملرخ ”الا ث دح نا هسيزمجتملانالف هلع سقلل قانأو فالتتسالا عاملا

 ءاملادو>و عمهمهتل متأاث 3 - عافترامد- عءهعز ىف ئذوتم لا اذكو هسا هداقتعال ءاملا كلذ

 ناموا ن تشل فىعب .بتالصداسفو ةينقلا فاس فعشربنلا فرهلظتس كلاي ١ هداعمءال

 ديؤا موق !اوالصداس بجو هملا جا نحال دنع فالكم + الا كلرتنا نمر ذ ام ىنعأة لآ داش ملا 1

 ىل_+ق ناهريغ ةف.لخامددولو (حماهماقمموقب نا ةف.الل دش هلوق) هبوجو نم كلما نأ هركذ ٍ

 زاحمامالا الخس |مدنعل هسفنب مدقتوأ اذحاو موقلا مدق ناوزادص لا فوهو لؤالا ماقم موق
 مامالا نو د لكلا الص َن دق هلق هانم جرخولود - عملا نم جرذنا لال مااا 5

 تدسفابو ساوإ ار كالا ةرمعلاف موقلا امهمدةولو ىلوأ قسالاب نال--ر مدسقتولو لالا الا
 نم ةالدص تدسدف ه-:5و نة هاما هَ ةءاناىرونا فوفصلارخآ نم فاخساولو مرا

 تد_سق ام وسو ل ل : نأ ىل- فاد هلا نم مجيرخ نانلو الا ماةمماق اذااهاون ناو -

 لصين الق دوعملا نم رخ ناقهلوقورهتد- #ف:الاهلا عمالاو مامال ًةالصداسف ىففلتمناو مت

 ع



 (نيعملا عف نهىفاثلازا) 6

 سلالات ثيح ةيرشع ىنئالا ف قأس امل فلا وشنو هملجر لسغنو هيفحخ ماض ناملف ثدحنا
 واف اريح طرشل !ءاز- هع اق كلذ ىلع لد (ثدحلا قس روف لعضو هلوق) هعدمةدم تّعناتلطرو

 الار ةتالزالصلاهماةعوت ل ناَقتناىفو ةجز رذعل ناكوأ مونلابث د>أ اذاالا تدسف نكرر دق ثاكم
 أ ريغ هلا فرصنااهنماءزهنوكلا اص دجو اه اوتمرح ىف وهاناق ثدحما عمالصلا نم!ءزسدْؤب ل هنال
 0 | 0 رك ذلااءأو خصالا ىلع تدسفاساوأ ا.هاذأر قولا ذطو دصقل ارد قم

0 

 3 ولو ىندبو اضو د: مث عطقذب نا ىلا ثاكك عطقثب ةفاعرهذخأ ةيريهظلانعرسملا قام م 0
 مع اوه ءوضولل اهءعارذةأ رلاتفثكاذا اذكو تهدم ارهاظ ىف هتال صتلط ءامنتسالال هتروءأ] 2

 كحيل رردلاف مز هورحلا فاذكك ف: ف شكلا نمادبةأرملاوأ لج رلاد_هملاذةيربوظلا فال ور نهج
 ًارارطضان ءناك ثدحاداس:بجوالءايضتسالا فةروعلا فشكناىفةأرملاو لجرلانسب ىوسو انالخ [) م منهو “اقبل

 أقيسنم ناكناف هتباصأ ةعنامة ان لسغولو م<ال اوهو نسلارت اس قي واثالثانالئاضوَدو ىتيربر < د1 (كماير

 أءأزأ بايثلا نمدري_غهيلعو سجفتلا وتلا قلأرلو ىت الانعموأ راع سناك ناو بندا 00
 ار! ةلئسع ةملال هنرعشلا ىف هلك تسا نكللءانملا نم عنام ةراش الايءاسل!تاطرمونتلاك اهريغورردلا فو د

 السفن الالب وأ معذب هارب وأءدساشاف ْئذ ىلصملا نمسلط ةباسغ نعل زااىفاكو ةراثالا,راملا . 2 7
 | قحلاو لاق تدسف هدب مال سل ادرول هنا عملا حرمشش نع لقن ما هريغو ةضالخل ان عردهلا ى اذكو هتالص || ا
 | صل عاصي ريهطظلا قام موضعي هطينتسااسغاو بهذملا ف تباني سداداسفلا نا ىلا هركذام 0

 ألو ةأوخحلاد.لاب ماستلاك هنال ةراشالايدر اذااضب أد سفتاذه ىلعف لاق هتالصت دس: مالسلا ةءباناسنا
 كالذك الور ظانلاءرثكس اامريثكلا مم ' نان لوقلا ىلعاصو صريثكل عاهن ا ةفساصملا فداسفلا هجو
 واف ةراشالا,ءاملا بلطاذاام ىل_عرصاةداسفل ا, لوقلا لست مدع نالعاو سابقلا مذتماف ةراشالابدرلا

5 

 مدعلو أ ناكملا ىضل ناكوافهلرذعالوءاملاةزواعع دسفت اًذكو خازن ريغنمتدسف ا لا ا
 | كاملا ىلع ءانملا عنك ةدسالا نالد فت لرثملا نم.ءاقتسالا ىلا هجابتحالوأ هناسنلوأ هنلالوصولا
 ردعرنغل ناك ثم> نيفصوأ فص ردشيولواةلطءاملا:ز وادعدسف: اهنا ةملالين رشلارهاظو رردلا ىف

 ظ ادد العضوعناك ول (كهلثم معلا ليددقب سلؤضوتلاو نغصلاردقب تناك اذاامردلا ىف ىنئتسا 1-6

 مع | لطم ماود) هياتعهفاعر لاس ىنءعنيعلا مفي فعرو بوجولا ن ءهل فراصالذا قو.سم ا
 || مقتل لضفأ دوعلاور يختم لب نم« بالا درفنم ناكر هناكم ىف ىننيل هدو ءنمعّب لهو ثب دحما نم د أ ةسملا
 ظ نعىور ريخلا فاك هنا ىلع ىثملا لسلق: نم ه.فاسادوع: النا لضفالا ليقودحاو ناككم ىف جالا

 || نآت مامالا غارف دعم ناك و ابد ةقم ناكنا اذكحو هفالعن مدالا ناكناود_ةمدوعلا نا ةعاه“ نب
 ظ عنعام ع ناكن ادوعلا جت ف ىدتقماكمامالاو ىهتنادوعل | هيلع مضعادتقالاعنعامام,ندب ناكو غرف
 ا 2 حف ى 6 , مهاربان ود) ا 0 ةفيلح لطصنال ال هناك 0 ا در نا اربا 0 عو هل 9 همام لوختل ءادوالا
 (روعنت الب ءوضولا اهنكع لاح تن اكو لام نمدءانمل (نهاوعنمىف قرفال فد ةنمحو انحش ططاذك

 |١ هدام ىنعءءانيةروعلا ف ثكن ودرءوضولا نم ناك" الامئاوهءانلا نما وعنمةلعنوكم نأ نككرال

 | هنأ مضت نم ناذضاق نعة.لالرنرمدلا ىنام ميععتلا اذه صراع نكل هءاهتالص الطي نمر هلا ف
 |١ مامالاو عؤملاامأ فال لة يشن عازر (لقتسدرفنملا.ةوهلوق) لطالرارطضا نءناكوأ

 8 نغفالاف



 7 ش (نيك الذم لع

 (٠ ارارتخ الل الند .رخالا ف فالختسالا نوكيديقتلا شرب نورلوالا عمتلاو امهدنعالمدن لد لقوأ| أ

 قف:هننناؤالا ف فالخعسالا ناكاذا اعف داسقلا ذا ننمحاصلا فالح بترت» آل نسلؤالاف د

 وأ هنال * ادد الاد ىناح را لس هتقي هّلَذ :اقم قوه لعب ,ل مااثراق هفلخ نا ل ىأ (اةلطم هلوق) هن 0
 ثنحةباهلان ,ء ةلالينرشلا فام هفلاخو ديالا نرد ميحسأ| ىلع ىمالا الص تزاج هدحو لك ىلبص : ا ١

 | هفلاذع همغف |درغنم ىلصاذ اىمالاو الص ىأ هتالصداسف مصالاه ئراقلا حاتفادعب ىنالا رضع ل لاق |

 فرب 00 ءاحاذ ذأو حصن ؛ ليقف مامال الصف هعورمش ةدحف افالحن ىباي زا كح ىررتنا يححتا ىف ةيادا فاس

 ا , فال مدع ف فالمخالو ةهةهقلاب ضاقتنالا فر هظتةرغلاو يصضأ|وهو مص» اللمقو 52- ةءارقلاناوا|[| )
 كمي 37 ا المال اةا هب افهلوق) رهرهاظ: ىلا لا ىل ءامارةءار ةريغب اهمجو | هنالف ل والا ىلع اما ءاضقلا بوجو

 كيه 0 ف قرفو نيسالو :ارعىراعل |مااذا[كرا كفو ريغو هلثم مار وذعم هنا هتباغذا (ةمانأر ةءال رهو مامالا|
 مرر اقبح 1 0 هدو>و نامأ مامالا ىف دو-وملافع 5 55 الاناهبلع ةردقلا عمةءار هلا ضرد كرثسنقملا ىف هنانمامالا| 1 أ

 5 422 نأ 0 رداسةل الة ناف ى د15 وعلارتس مامالاةروعرت - نوكيآلث يح هياعسقللاكاذك الو ىدتللا ف
 7 ف.كف ا رئاةدجو ناوربرضلا ىلع او ةعج ابحومملاذ لو ةغنح ىلأ دنع ارداق دعدالربغلاةر

 00 58 0 ءادتقالا ىلعرداق ىاالاانهو ريغل اكل ذراضع قلعت اذا اذهانلق ىالا لئاسهىفارداق هرم “أ

 1000 1 ”امور ىلاءامبائئرالارامتخاربغ نمهلوق ىفو ىجلم زةءارقلا ىلعارداق ل زنمف ئراقلارامتءارعغ نمئرأأ
 (ةالهرر هب 25 رلان 3 ةسلالينرشلا ف حرص هيوءأد- ةةالا عم صخخ هر ىد_ةةافاد -أ موبالث اان وانمرحأول هنا|

 ا يب (17الي ىاحردلا هو زعنمحراشلاهرك ذامىفانبالو مزاحىبال ليزا هارع (امراق هفلحت نا لعاذأع
 0-5 م عهيوىلو الابهشن طرتشن الق هلع طرمشا «ملا دار غلا ىفو ه«دعو معلا نيب قرفال هياورلارهاظ يف هتاتذرأأ 3

 5 هم. لغم فسوف أر ءو لب لاق ىذلا (رفزو فو ىأ فال ارفف هلوق) ىينركلا هرك ذام فخ

 77 || :ءارقلا نعولنتال ا ةالصة كرك ناانلوةءارقلا ضرف ىدأتل ا رفزلو 1 ظ
 هرو رضريغ نه 2 هك لعد فالذتسانالمامالا | ذكو هتلهأ مدعل الاف رب »ةنالواريدةتوأ ابق

 رهن حصنال نم فالئتسأل ةجاحن مد
 00 < ع ا

 . 0 1 هالصلا سند 2ادذ :

 يزإ , 0 و صدم( هل يل راب |

 00 ./ هيلا فاسضا | ةماقاو نيف اضمواد دما فذح ةجرغلا ىنفةالصلا ىف ثدحلا قس ماكحأ ناب تان اذه ىأأ ||
 5 ف نوكب : الدق هبال ادسفملا ىلع همدةو ضراوعلان مو اوىوجسانتاالا مدا ما |

 هدول رهن كحاب هل فب رعت لم زملاةباغملاءاضءالاب ةمئاق ةيعرش ةنعنام هنأ ن نم متفالاءتردمأ قامو اش

 تاعحامم هع .هن املا همكحو ةراهطلا لن زيءاضعالا, ل < ىعرش فصووه لاق ث يح ةياسغلا انالدشتم |

 دنع ف نأتسا ءةسم فرصنافثدحا فاخول هنال هيدق (تادجمعس نم ةلوك) هلاطرش ةرامطلا ||

 هساطعوأ همت نم ناكولام مف ثدحلا قبس قلطأو بال اذه نمعىب مسا_وق رمال انالخ مامالا ||

3 
4 

 2 3: مصتوأ هساطعر م:ثدحلا هقيسف سطعول هيرب ظل ارصتةعق ام ه-غلا فور ميقعلاوه

 ربع هي دب نمابوانعمنوك ن اثدحاندا ارهاو ةيلالنرمش جوصتلا فلنا دةف ىهتنا يخلاوه ينال ا 1

 4 "دحر هيظ: :لو ةجزلرد الت خارتي لودي هتءفلاسف ان لعفي وار دوي لو دوحولار ,دانالو لسغل بو َ

 ىنءأ اذ هو رممورداسمل حلاصريغفاذتس لو بدترتوذوهو ةنثانرك ذتنلو هم ةدم ىفك قا |
 فدك - هقول هناهملع عر فوردعأ | ىفاك مالا اوه هسيضور م ىقك راسل هال لهنا طار 6

 ىلع.ل» هس توام ةضاوشمتناكوأع املايأر ةاممتم ناتو امص دمت علا 0

 قيس ىنعمىف عمم اود ماس نان م ىلا. :كرعلا ن نءىوجل ادلة: أم ىل_عةيروصنملا امو ىهتن أ صال

ْ 



 (نيعملا خف نملوالاءزمجا) 1 ١

 ا قش نم مامالا عهكردب ديملامعاضو همزاباذطوءادتةال ا!بدس مامالاةالص كح تذخا ىدتقملاّة الص

 ا: 011 لا اك حا راف اسوم راهغزاب هتالصىدتقملاد_فاولاذكو ل والا

 ا ةياغلا امل طقاسلاؤسلا نأ نمر هلا ىفامو ىايز مامالا ت- ىف لفن ىهاكدقح ىفالفن ىناكلاعفشلا ف

 ' دارا مامالا لم تر ظحاس م ايرونلا ىف هبقعت ةيسضرفلاب ف صوت فيكق ةروط# ىدنتقملا ةءارق نان 7

 7 ةلفتتملابضرتغملا ءاددق |هناب تقول دعد مقملاب رفاسملاءادتقا ةعص مدعم_اءلعت لطدلو اعداام خدولو

 َ امالاريبخاوأ ىلص م ثدحا|هنااود ومش نايرهتا اىلاق (ثدع همامانارهظنأف هلوق) نها 0

 ' 7 «نامةساحن عموأ ةراهظريغنانامز مهما هنارمخ اولو جارمسلا فاك بدن ن نكمل ناوالدع ناكو هنسفت ن

 ا 5١ !نالهنم كلذ لتي لرفاكهنام ءزولو تانابدلا ف لومةمريغ ق سافل اريخو هفارتعاب 1

 أ ناكل اهداعاةالصلا ةعصعنمامهماماينار ىظولولاقوافدمقب س دن دحملاو هياعربجاو مالسالالءلد

 وآولثمو ريكألاو رغصالا مبا مهيداراو ثدلارديق امنالوق او لا طرمشوأ ن كرب لخاولام لمثل ىلوأ
 | ثدحلاريغىف هل فالخخال ذا ريغ نع رارتع ذالال ىفاش لا فالح ه.ف نال ةساجن هرونوأ هديب رهظ

 ش أى ال ةقفاومد غب امي .زلا ىفف ةعهئا هقالطا نم صخض ناكل اي نامالكن ملعب امىلع ةسالاو

 ْ ةةعاومهردلاردق ن لق |ةسناجن مامالا ىلع ىأرول ىتح ىدتقملا ىأرل ةربعلانامعاو ابق ةداعالا ىلع

 ًارخالاامهد> اىدتف اولودمعت ال كلذلعي المامالاو هسكعىفو داعا هفالخ مامالاو عنامدناىدتقملا

 همحاص ن ماهم معرب لكو مد ةرطق امهتناذاق
 رهن لا لك ىلع هنالصداسفل ىدتقملاداعا

 ١ يزازملا نع

 | ركع قو اوف لات ثرحانتج ثراث اذه ىلا فاش ناكناب ما عن دام هناىدتقملادةةءاوهلوقو

 و مز اسمع سل مهر هلا نودع نا لاق ماع امطتسف نبت افا امالاو افتح ىدتقملا ناك نا

 أ ل لاواو لاحت مودعملا ععانلاوهانب ءادتقالا نالهيدادتعالا مدعل (داعا هلوق) ةداعالا همز

 ا .٠) قنا ةرباجلا هت يلوصالا حاسس فتداعأل تالفوأن كل هادااعئزتحالداع اهلوق

 || مالك ف ةمعلا بس ىضتقي نالطبلاريرعتلا نا را هنقعت ىلوأ ناكيل تاط:لاقول رعلا ف هوقو

 أ قرفلا توثق رهاظرحلا م الكو ةحصلا قمس ءاضتقا ىف نالطءلاو داسفلا نم قرغلا مدع ىضتقيروثلا

 م | ل عاوسروأ ا ردبلا فام ذاو ىو نع قيساموامعب

 ظ | ةذاعالاب وجو مدع يت نمىواستفلا عج ىفامو بكل نينرعمازوك«ل نان نينعماوناك اذا اذهو

 ىواتغل ايل عذح رمحورشلان ؟لهلوش ردلا ف هدراقلطه
 1 قاذك (ىدتقملاداعاهلوق)

 َ او مامالا نم ملكلداعا ىفريمّدلا ىو#ال_«+ورب وذتلاو ربنلاو لي زلامالكن هر هاظااوهو

 || هلوقانلو ةداعالاب موقل ارمأب لو داعاو بن وهو سانلاب ىلصهنارعنعىورامل (ىفاشلل فالح وت
 |ءام > مث مس ىلض هنأ م السلا هملعهنع ىلع ءنءو هفلحخ ن مدالصتدسف مامالاةالصت د سفاذامالسلا هيلع

 أاذا ذأكو ةعجلاكراصف دسافدساغفلا ىلععانبلاو 1 0 يي طق هسأرو

 أر ف بل . زن حاسجالايزودحال هناف ما ابغي لضوأ ىأوأ ل أرعاو أن ونتوارفاكمامالانا ناب

 أن رموانم قاسفت ان ندمقملا ىلع كسفت كمال م تدان مما ىئاشلل فالخ الهنا عضت أو

 | فالتخالا اذه ىلءوه ةهنديوأ هبوثبةاجقلاروهظاماو هبعونب ثدحلاريغ ف هل فالخالا كو ىذاش لا

 ةعمجلا ىف طرش مامالا نأ اهريغو ةعجلا نيب ىيفاشل ا دنع قرفلا هجو قلاسقب نا نكك وى نلاهركذ
 000 ا لا ما نال عاو

 أ ىلا جرن نم> كلذ ناكو طامت>الابهسفنل ل ااغاو ةيانجياب نقيتس لهنا نم جاد لا هرك ذام رعرتا نع

 | لوبسلا هتفرحام_فيفقلل نوكسلابو * ءارلامذن ف 0 اطوملاف كلام نعىلب دا هلةنام ىلع فرحا
 رهناش افالم ئمالا سونالاةماماىو (غامم أىدتقاناوهلوق) حا ضرالان م هتلكاو

 | هعنصت هجو رم عامجالاب عحتوهف دعب هفلتتساولاما هنم غارغل ا!لدىدوشتلا ولو نس مق ةرق)ا

--_ 
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 ؟ (نيىكج هال :هىلع)

 لاقي ناد_ءسالاننامز ىف فراعتملا خياءتلانأ نمردلا فهيا ءىرحو حفلا نءرهتلا ىنامو نمةعدبإ]
 قملمحامصلاو ةجاحما ىلع داب ز حابصلا ىف نوغلاس مهنالءاس.لاوأ ةز هش ادم ىلع قش )ناودسفم هلا
 جبارمسلا ىفاميدو درمتدسف ةدصموأ عجو نم هؤاكم عفتراول هنا تادسفملا فى سام ىلعاسابق مالكللاب | ْش
 اداسذ بحرتال ةداركلا نود ةءاسالاو ىبتاءاسأد قف سانلاةجاح قوفر هجاذا مامالا نا نم

 نأ ىلع هتعزع ريغتي الف هتغيصب رك ذاسنهام نالرهاظري_غهتغلب ةيدصا هاك عفترا نم ىلع سامقلاوأ
 نان يش نياءرك ذهل سم ىلع هلم سدقب نااه دعب دحال سلف عطةنمةنامعن رال ادعي سابق ا

0 
.0 
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 ةراصعلاعاجال ف لاخم لطابهعاعنوأ مامالاة بو رنمّدب ال هناو خلبملاغملمت راءتعا مدع نم اناعول ]

 ناكتاو خابملا غسلت ى ءداقتعالا زاوجو ىومعلل خبابلالوقلا ىف اذكندرتجلاةمئالاو نيعباتلاوأ
 قيسأك غس |. در مارحالا ةريدكستب ىؤنغلمملا نك. ماذاع طورشم مامالا نعادعن ىدنقلا|

 د ءالصلا طق مزاشالاو هيراقوأ هلوخدداراىأ ةالصلا قرك وبا لخدا سلف ىجاب زلا لوق ىتعم (ةم ا

 هيلع هنا قرسلارك ذو ةيصوصخملا ىلع لمحفرك وباهيلا ىبتناثمح نم أرقف سانلاب ىلصن ركب وأو
 |دالص: الصرع هو هفلخ ساسنلاو اسلاح هّيوم ضرمىدحالاوأ تدسلا مون رهظلا ىل-ص مالسسلا]
 ءضرم ىف مال_ سلا هيلع ىص تل اق ة ثلث اع نعواموم ام نينالا مون بص ةيناثلاركب ىنأ ف لح ىلصو اماما

 ىلصةرم نيت رم كا ذ ناكح ةباورلامذه تدع ن اهريغو ىفاشلا لاقا دعاقرك فا فاح هيف ىقونىذلا 0
 أسلاح مامآلا ىصاذااهفاوفلحخا مهنا لصاحل اود ءارو ركون |ىلصةرعو ركب ىنأ فلخخ مالا هلغأ
 نولص, للعلا لهأرثك [لاقو ةداعصلا نم ةعب راهلءفدقو مامالايءادتقا ادوعق نول_ه.ةفثاط تااسقنا
 ءاد_:قاراو> مدع د لاقواه-وعب ات نمو فاشل اوف نو لاقهنو سواح ا ىف هنوعباش الوامأق |

 هلوق ةء.صوصخلا لملدو ىلعال#:م نع انش طوحال اوهو هصئاصخ نم كلذ نا ىعداود_ءاةلايغ ل

 لوقلا امهعسوا-مالاو ف سون ىنأو مامالا دنع ثيدحلات دش لواسلاح ىدعب دحا نمؤبال مالسلا هيلع
 محفلا فاك ىلءاند سو سايعلا انديسنيلجر نيد ىداهم ماقف يباب زلال وق ىفنياجرلاب دارملاو زاوجلابا
 حو تاباعاذ اابتشمىدأ ارذاتداهمت نم هلباك :و هفعض نءامراعادقعمامهندب ىذك ىأ ىداسب ىنعمو

 ىناثلا ف فالخالوالواعوكرلادح هتبدحت غلي ءاوس (بدحا,متاقءاد تق ادسفنالو هلوق) ىدنفأ|
 نال سدقالاوهو يجلب لا لاق قباسلا فالخلا ىلع ىئاترقلا هلءجواذن لالا ىنافالخمهضعب كيلو

 ءاعلا هماعذخا هيو ىتحنا ىف لاق مئاقلادعالا موب نازو مك امهدنعز ويف نيفصنلا ءاوسأ م ءقلا|
 دهم ىلوق نمءانعمو ىهتنا عصأ لوالاوزو لقو متاّتلل ىدحالاة ماما عمت الدي ريهظلا ناخد تافالعخألا

 ومو هلوق) رهن #2 لوق ىلعل او هزاوأ هععضد مزف اذه ىلع علطول ارصلا ىف هر'اكف مهفلاىفاك | ْ

 اذهو ىلي زهتاذلدودقع سل مامقلا نال مام نم مومأملاودوعق نه مامالاموأولام ف هقلطأ ( هلم
 وهو (حاادعافىدتقملائجوملاناكاذااماهلوق) دولا نعزعاذا هملعةردقلاعم مايقلا هيلع بحالا ا

 نءرمنلا ف نكل مانقلا فالخيةردقلاد:ءهنلع هبوجو لملديدوصتمدوعقلان اد هلإعو ىليزراتا ||
 فذصملا مالاكقالطال بسام اوهو محالا ىند#لوق ىل عاذكو ام وق ىل_عزاوحارهظالا ىثان رهلا ا

 ناك اذار الابن يثموملادح ادق اةمص مدع مزليالاوءاجالا قلطلراتتلابةيلثل نال هلذم لوق هيفانبألو |
 مذ هقلطا (ضرتفع لغنتمو هلوق) همف قال ريغ نم ج*”هيا مدقت دقو اعاق مومأملاوادعاق مامالا ا

 ءانب هناب ردملا ىفهلكثتساوزاوحلا مدع ة نام فج رن كحلي وتكملابعوارتلا لص. نمءادتقأ]] |
 صاخااهةصو ىعارمف ة صو هذ ةئمه ىل_ءةنسابعا نهردملا ىفاع باحو رهن ىوقلا ىلع فدعضلا أ

 08 لون انال ضرتؤملا وح ىفلغن لفنتملاق-ف ضر فني رخالاىفةءارقلان الاقبال: دهعلانع جورذللا]
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 أ ضعبهاعداامنا لعاودادسلا نم سدل اريك !ءابوأ هللا ةزمهدم ىلع عفرلا لمثل ثدحداسفلاب مانا ظ

 . || رش مالسلا هيلع ضرع ال سابع ني |لوقب لكشي نكل ىفاشلاهيلاقاك ةينلايلاقتنالاوا اهعورمشا
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 ش٠ (نبعملا تذ نم لوالاءزجنا) لو

 رتل لوقلا ىح هنال عنا مدع عجرتدافتسي هنمامرردلا نعى أ سو قسم ايف فلتتعتلثلا
 دبع اكنيغص عس لصافدوجو عمواو اقلطءز وح لهت بسلا ىفءادتقالا نعريتفلا لمس (ةلمكت) ىل.ةب
 0 اقع نعال هصر دق ناك اذا لداغلا ىلا لوق نع ب اون ااسفز وح هناب َماقاذاوءارهصلاك الوأ
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 وى الوق نءوءارعصل اوتيبلل ل ماشدوهمملا راخناكن او هلوق ناف عنعد هما راخناكناو

 ءارهصلاك تيبلان |ىناتسهقلاركذهصناع تءجاففوفصلا تلصتااذاالا ةفاضلارادف عصتالو

 ةارلانارعب هنمو ىهتنا ةءدملا فك فوفصلالاصت االب همفءادتقالاز وصاذفو دوسملاك هنا مصالاو
 ةفاضلاراد ىف مصنالو هلوق نم ىتحلا ىفامو تبدل مب امالءارعتلا صوصحن ىلا مالك دهمملاميراخ

 ١ ,بوابخ دعما نعةزطفنخ ةفايضلار ادامأ ناخعضاقل اق د دهملا ىف نم ةفايضلارادف مصتالىألا

 | اك ةفوكلا لهأ فرعىقورك ذى متنا دهسملاءالصتم نوك ن ادحسملاءانذ قط رتشنف قب رطددعمم ا

4 
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 قافتالابردهملاف طرش سل فوغصلا لاصت انا دمغب ىناتسهقلا مزاكرهاظ لاق. نأ ىقب انكيش طخ 0

 ' ْ 0 لاو ف ا
 السان نوكام ىفدأىأ ل صاسفلا لءج ثدح ىلحما نع قدسام نالعاو ىبت ااضرأ عنعليقودحمملا م ب 0

 عسام رد رّدةمهناحاضد الارون ىلع ريبكللاح رشلا اك هب ىتقفملاذ اهيىتفملا فالخافص عسا امردق ليو 0 0 34

 ص رتقملاو ىصلاب خلابلا ءادتقال ةسنلارامأ ( لكلا ىندسفت ال رفرو ىفاشلا ل اقو هل و١ نيفص 1 لاو وا

 ! هلوق.دارملاوهو ىدتقملاةالصل ةنعضتم مامال اةالص الو نيبناجل ا نمانيص ق.ساملف لفنتملا 2 1 0 21

 طرتفعضرتقملءادتقال ةسنلاءامأو ىوقلا نعذ::الفيعضلاو ليز نماض مامالا ملسو هيلعهتلا ع 5 00
 ادتقالاناانلو اعنام نوكيال_فصولارباغتو ةروص مامالا موعاملاةقذاوم امهدنعةصلا هو ورخآ || مد نير 1 00
 راق مامالاالص شب هتالص ىف لوخدلا هنك<نايكلذو داحتالاءالاكلذ نوكمال ف َةقذاوموةكرش 8 00

 روذعملابرهاطلاءادتق ىف ىذاشلاو رف فالخالهنأ ىطعن مهمالكر هاظو كلذ نم عنام نيفصولا 06 7
 لم وروك ذملاادعام لك-ااءدارملاف ذدن حو ٌئيوملاب خيوملا ريغلاو ىراعلاب ىسنكملاو ىتالانئراقلاو 5و
 . !بلسنموهف ضعبلا ف لب ىأ لكلا فدسفتال ىفاشلاو رذز لاقو هلوق نمدارملا نوك نا ع هز

1 

 ' راج ب هعمأضوتمعتملا ناكولو (معتكتئضوتم ءادتقادسفنالىا هلوق) بلسلا مودعال
 مسالك ريبجلا ىلع مساملاو مدقلاىلاثدحت اهي ارس عنام فخ نال (عمامع لساغو هلوق) ىلا

 ءاضتقمور ما دوعقلا نال (دعاقب ٌعاقو هلوق) ىلب زهتعاملل غلاك هنال ىلوا لب نيف لا ىلع

 اكن عضال نادوشنلاك سلك ضب رم نا نم ىقأسام ىضتقمو هترس تحت هراس ىلع هنمك عضو
 رو رض هنراهط نالذ ىلوالا هلّدسملا ف زاوجلامدعاما (حلا ممتعئذوتملا ىدتقبالد لاقو هلوق)

 ةوهيادصان لص صاعلانيورجن اىو رامامفو فيعضلا ىلع ىوقلا ءانبنوكيف ةءلصأ ءاسملايو
 ءجاوةداعال امه هرمأن لو مالسلا هيلع لعق ن وضوتم مهوةيادجلا نعوم

 |ةوذزان اى دعصلا ىلعاو

 رعلد.بارتلاب :زاهطلاد# دعو هلع لمع. امهددعءاملا نع فلحت بارتلا نا ىلعءاذب فالخلا اذه

 نموت ال مالسلا هماع هل اوقلذ ةمناثلا همسملا نامأ وىان زر ف.عضلا ىلع ىوقلاءانب نوك.ف ءاملايراهطلا

 قركوبأ لدا ف سانلاب ىصن نأرك,انأرمأ مالسلا هيلع هنا ةشئاعثي دحاممواسلاح دهب دحأ
 لك مالسلا هيلع ناكفركي ىأراس نع سافءاف-نيلجر نيد ىداه ماقف ةفخ هسفنىفدجو:الصل
 ةالص؛سانلاىدتقي و لبو هياعهقلا لص يتلا ةالصب ركب وبأ ىدتقي ائاقركي وبأو اسلاج سانلاب
 نآماما سانلل نوك,نازوح الذااغاص ناكر كيو رأفاماما ناكمالسلااهءلعهناىف عب مماذهو ركب أ
 نينثالا ءوب مالسلا هءلع وتو دحالاوأ تدسلاا موب رهظل اًةالصةالصل اذه تناكو ى از: دحاو ةالصق
 هفعضلاما مامالاتوصمرملا لص الةعاحجملا تناكاذا اعاجاهزاوجو خيلبتلاةيعورمشملصأ اذهو

 نأ قلب ةحاحما مدعدنع خللا ةهاركىلع ةعبرالا سهاذملا قافتاة ملح اةرغ_سلا فو ةعاجاةرثكوأ ظ
 ميلا



 اال ( نيكحس هال هىلع)

 5 م ب بسسس سلا سس ل ل م سس م ل م م سل ا ممم ل يل ا ا

 فلنرصعلا تونول ناكل ىفامبدو درم لصفتلا|ذهوريلا فاق نومضهريغ لفن فاعر شن

 هزك ذام لطس .مامالا:الصر اسف مدعن اههجوو هتالص مامالا ىلعد سفنملو اهتالصزعت زرهاتلا لص

 الا ناكولذا نومذهريغ لفن ىف اعراش نوكح» ناش نيثالدلا فال_ةخال ناو هلوت نم 97

 نايرونلا ف باحأ نكن]ةاذاحادوجول هتال هداف مزامف نومضمريغ لفن ىف ةعراش تراصاركذإك
 تح وناو ىنعب هتالصداسف مدع نا فاكح لاى هرذامترداستملا لوقأو هتالصداسأ مه

 هاذا نة نعد :امم_هالكف سلف كالذ ىققحت 6غ 0 اييتماما هترن مدع ىلع ىدتس ةاذام 2 جلا

 منج ملعضوم لك قم ىلب .زلالوقو لئثاح امهندسن اكجوأ ةاذاملا تفتنااذاام ىلع هلج» 5

 لجرلاءادتقاىفىتج فالتعالا توين يضتتقي عوطتلا ىفاعراش ريصب لله لئاسملا هذهىف « 3١
 الغناهداةعنا م دعءادتقالا ةعص مدع ع نم مران الذا ىراعلاب ىبتك-لاوروذلارهاطلاك وهوَ

 مامالاو:.1 ىا اهونيملاذااعف ةاذاحما ةلئسمنم رهخلا قءركذام فالتخالا اذه ىلع
 عداومن م قنا 4 ناس « اور همف نقلا فل اقل غنلا ف ةعراذ نوكحت لهلاقثيح 0 71 :

 نفسا |4- .ف ىرخر وأ ةلعلاهسفرت قد رطوأ ل ثاحالب ءاسنلان م فصمحر شورت امانا

 تاتا ذالك فنفس عسب سدقلا ده ؟ريكدح«وأ ءارصصلا قءاضف ىأءالحتوأ ددمملا نو و

 هراد لس 0 هامالاح همتش ل ناءادتدالا رامون

 نع ةالبترشلاف نكلفئصللاورقأو امهريغورح ورردناكملا فالتحالزم دلت هل

 حمجو هدا احا :ةمورهاوم ار هاوزوهاسشالا و تلق امقفراهتشالاراتعا معلا وريغو ناه ١ هرب

 اذه لعفردنررخأتملان هةعاجراشعا هنادازلا نعروتلا فو محال هنا هيناساو باصنلاو كى

 9 رطوأ هلو نم قيساهف د را دارخا نالت ماوي اتا 1س 1١ فالح سادتال#

 تا تدحو هود اان ارش (همت ا [:ئيش طخاذك د فاس اوه ةلدعلا هيقر

 ةدعكلالو> اانا قت ناتمااعا سفرا ع سأل قتال
 ثلاثلا عصب ملهتالاقتنا هيلع همتشم طئاحاموتدب ناكنافعاعسوأ دب ورب هماما تالاقتنار هلع ىناثلا

 مصنع اردعلاق نم ةصعس ءالخنوأ عساو ىلا رطوارهاهرتدب ناك اذا كف اخ ن افامهفق

 حاف الاد ريبكتلةنراقم رءاذنقالا مومألةن دارا هيقدلمزاتفو دعابت ناودحا واكمل

 مومألالاحنم ىندأ مامالا لاح نوك.الن اس ماسخلا مه له نع ترا تانودتتلا ك1
 ناكرالا فهل مامالا ةكراشم سداسسلا مص ىلع ءأ مامالا لاح ناكوأ يوتا نأ ناكرالاو طئارشلاف
 ىؤاذا هلأ ملا: اذا 2 عباسلا نكرلا كلذ مديل هيف هماماهكراش اون كرب مومألا قس وسن
 ناعساتلا عم : رف اسموأ ميقمهمأ لع ال ماما ىدنق اولفرةسو ةماقان م همام لاح هع نمانل اهتم

 ام فرمان و هديالهلوقو ىهتنا هماماةالص قلو دل اهل ل :
 طقف خ.لهتلا ىون ناف غسلت دتلاةينعموأط قف مارحالاحاتتفالاّري ريمكتي غلمملا ىونب نا ظرمم الان ,

 ق>الهي .ةوغم رايق وز نكرلا كالذ مص 1 همف هماما كراش ايناون وما سانا
 لرذاسموأ مهما لعب ال ماماب يدق اواف هلوةوابوجو هر قسسامءاضق يلع همدق م - : اقوم كشفي ,

 ءادتقالا عنعال لُث لانا نمدحرشوربونتلا نء قساملاقب نا قير سلا ةالصف أيس مالكميأ ع

 ادودسمربنملا ناكن او ريذملا بن ىلصب نمعادتقاز اوجد في ناكملا تانجو هماما لاح بش ل

 ريذملا هسانقو شح افأطخخوهو ادو دسم ناكرارنملا متغب ىتفاف عنملا مهو ثيح يدنفارونةل ل ظ
 ديعهشلا هذيش هبلعدرا ذو همدعو ءابتشالا ثدحن ل قرافلاعم سايق طي | ىل ع
 دما ىفءاضفلان اي رصد عامتناودحاو ناكمدممملاو نيزعشلا لوو تلق نافدر علشأبو /

 ناللاكشا الت لق ءانمدبق اسك لك بيف سدت ا دسك اريك ناك ناواقتلطمءاد ”الزاسج نعل /

 كف 7 ل هوا



 (نيءملا تف نم لوال'“زلا) «15

 || نكلوهتلا عت ىفتن اولف ض.4|لاه>الدضا هاو ةلاضلاو لكما ىئث هذاا ةئالثالا يصع لئامملاب
 ل لكى ةإ”امملا قةحت مدل مصر ماغالاق ثء>انذثطخ هند حو امىلوالاوروصق لءلعتلا اذه ىف
 أ ما مامالا ىتنخمانوكل اتحابوداسف مدوخ" الاو ةعص مدامهدحال مدلا ن وكب نا لاح ا.ثالثلا نم
 | اايعرنا بالانالاالا سرخالاف (ىئائراقو هلوق) ارك ذىدتقملاز 5-1
 او ريدعف مار ىناوأ نينونان ولأ ا ءر علا ىلعهيردقلهي هوادة ازعل م
 . أ ا رمىتالاو ىنركلا هلا ب هذاك ءارغلاناوأ ع نمرأ ىواعطلالاقمكاد_تبالان ماما

 للدعم لب زنتلا طفص نمعادتقاز وص ىتحاممأ نوكحم,ال هنم يآ ءارق نس نمامأ نآرقلا نم
 : يتم ناواقر ءاستكم ىعسال هنألةروعر وسمىوالا لق (راعب سةكمو هلوق ) ىوج ةفين>
 ةأغتةزئاح هل متو مامالاةالصفنم:الوانابرع ىراعل ماولفربناعرمش ىستكلاداربن الا فل ىب كلا
 رانا وسرت (لغ: :>« ضرتفمو هلوق) رد هدو هلذعحربوذاذكو

 اءادتق | مصاهادسفاوةلذان فاكر تشاولو نرذانلاكفاوطلا ىتعكرابلصمورخآال ار ذننمعاذاالا
 ننال نهتعك را ىلصان اترذنلوة,نابر'الارذن نععاذاالا هلوةورهن نيدرف:ماهادسفاناالرخ الاد

 ةاتالوةالصلاداحتالزوص فسوب ىأ داق رتولا ف ةفين- ىأ د اقم ىدتقاولو ىلث نالذ ا

 رخل قانا راس اءادذق ا فالذ فلاحا, فل اءادتقا اذكوراقتءالا ف التاب

 َّض فا مسالا كوع ادتقالاا ونناالتحصرخالا ةماما لك ىونورهظلا |لصولو ىبان ز ز وص سكعلا
 ابن تقولادعب مق ناد بكا تيفال ووزع قحال
 | ىلحاررحو خصال ىلع هن ن خئلاريغالو مص هعمولف ىرخأ ةياد بك ارب ب ك ارالو بك اريل زانالو ريغش

 98 نيسان الاهنكسأ نا اهتالص عصتالو هل شمالا مؤيالف ى الك هدهج لذيدعب هنا ةنصشلا نباو
 أه اوةوهحرشوريونتر ركببالاءاغلا جا ارنا ىلءردش.الوأ فورحما نم فرحي ظفاتلا ىلدر دق. الن ءاذكو
 ٌقالذم ندرفنلا الصم ةالصلا تعجر رت "الاماما نوكبن ا لك ىوناذا هنا ه-هجو ىال قرفلاو

 , لفنان ضرتفملا٠اددقا ةعص مدع تلق ناف مودعملام*ادتقالا موزللوس الايه ادتقالا لك ىوناذاام

 ةغلخا ىدىف 0 غنامهناف نيت دعسر عمق ه_دءاسعءاحن معوكراادعب مامالا فاذا اذا

 ةاكساندوعمل | لبق ثدحلا ءقيسف مامالا عكر امدع ص هب ىد تا نان ىدتقملا ق-ىف
 000 م قح قاضرفوالفن ةقياشلل نانوك.و نيت دعلاىأي هنافصخشلا

 عملا ق>- ف صرقفةءارقلاناق ضرفلان هرب الا عفشلاىفلفنتملاىدنقا اذا اذكو رس هثدح

 جى لفنان ضرتفملا ءادتق عنتمملا لاخق. نااماَن رمأد حاب باوملاتاق مامالا قحف لفن
 3 52 ةفالخلا سس ةضر رف تراصد هلا نا لوقنوأ اهضعم الغنتم ناكولام جرت لاعفالا
 1 8 .هموج ىلع مالكلا قبذئ نحو ض رفلا كح ذأ لفنلا اذهناق ءادتقالا بدسالفن تراص
 اهل .؟عوأ ةعجلا ىل_صعرهاتلا ىلصم ىدتقاولام هّضودالصلاداسامدعل(رخآ [ عر غن فرفع و هلوق)

 (صرتفع ضرتفمءادتو |نالىنةملادا فل ضرتفمىلا ةفص سل هناىلا فوصوملاريدةدبراشأو رب

 ولاعزارتحالا هادوعدسقتلاو ةعصلامدع ىختقهل هل هم هل ء> ىلعو جما ةؤمرهظوضف

 اثريص له لمءادتقالا مصب ل عضوم لكى مهدادتالا مدعأ ممن الث دحاضاهوت الإ اوانّدؤم امهدحأ

 خامل نفاعراشرمص» هنأ ناذالاب اء رك ذواعراشريصت جا ,افركذالمأ عوطتلاو

 | افوق ناذالا باي فرك ذ امو دهم لوق ندحما باي فرك ذامىلاةنم م مهنمو ناتناو رهلّدسملا ف لاق ن

 تلطراذادجدنعو انانعسلقنتتلطم اذا ةضوافملا ةكرشك الفن تلقت تان ل الامل لح |
 جان نلاءو ذاكهسشالاو ةوقهقلابضاقتنالا فرهظت فالخارثأو ةالصلا لصأ لطم ةضررفلاة هج
 010 ياسا وابا واسم مفلرهاطكطمرش دقفلداسغلا ناكن |لاقق. نا



 ما ملا لع)

 0 و :ردقأ اوعاشعلا قو ماعطلابقأ فلا

 ىلا لا هلإ اذ و زئاععلاىأ (اهلكت اولصلا فن جر الافو هلوق) ىلز َندعلاك ةعمجلاو ره |

 نال ءاضأ ةيرقل !اوه ناكفاقلطمز وعلل هاحانأو رهثلا قام هم حرمدأو نوبف ةبغرلاةلقل ةئتفا هنأ

 صوصخ ل اةالصالوهأ ن هروضح ىف اخاو ند.علل ب ورخلا تناحىفاقب ا رهنلا ىف هلوق نه دارأا
 هيقريضلا دوعيل ير الاةواهلك ت اولصلا قنج رذعالاقو هلوق لدب حراشلا اقول نوةلطمالزث ازئامعنل
 اقلام (نهزوضح ةهاركىلعمويلاىوتفلاو هلوق) ىكوأناكلزوحلاالا هل.ة هلو نمزودتلا لف

 زئامعلا فلان ءرهنلاىف ىناتساو نرغمةوهشلاة: د_ثقمشلاو ىليز ق.-ُثلا طرقل باوسوأن 5 مع
 روض هرك ىو هلود) رات لاح .نالاهتساحتو اتي ةأر ما راهلظا جرعتلاو 4 تاحرنت انو دة قنملا

 رك ذ نك نرضح نان م ليالى نرذصالوربنلا فدوف كذو ءلدةيكرةهاكأ ل 1
 0 ةأرمانلجر هادتقادسفو هلوق) ةهاركلا نم نو دأ ىهىتلا ةءاسالارك ذهناةالصلا باك نعوذ

 ىنعي ىهتنا ازاحمنالطبلا ىنمءانهداسفلاو ىولا لاق ارك هنوكل انتحال مصاب ىننخت*ا ف |
 دا فلا نمد قرفلا مدع ىذتقي امرهنلا نعى أمسو نالطنلا كنذك الوداةءنالا قس ىذتقيذ 3 ن3

 هناىلاريشم مالك للاوردهزان> قولو (ىصوأ هاوق) داقعنالا قس اهوتم لك ءاضتق !قنال

 هيلع بحتالىذلامالغل مو الدوم سمن |لوقانلو مسه ىف صب ناكو عسوأ تسنباوهو هموق هه دق
 ا قو : مالسأ ا هم 0 ا سايعنبان نءودو: 3 ٠

 مهدنع هع سدلر عوركىباكى اصلا لو نا عم ص لعقنا 0 !ثيحةيعفاشلان مبهعلاوم م ١

 مضل مل لأ ن نيرعامأو هتصحق فلدخا قارع !لاقهموق ماما يرحل ماللارعس كتل نصر واير
 نيدهم ور اّتخاو (مجالب خياشملاقو هلوق) ىلش ماللا هيلعهللا لرسر بد روهف ماللا عفو يعل

 نظ ىلع عرش ىذلاوهو ناطلاكهب لفنتملاءاد_ةقازافدا فال ,ءاضقلا «مزايم ناو ةجاعل لا

 اذه عمود |سفالارءاضقلا همزادال هناف هفالحت نمدت مث ةعدارلا اسنان ظ ىلغ ةسماخ |ىلا م اقوأ هملعا

 لوقأو اهةالطا ىنعمامراظنب ىوجلا لاق“ (ةةلطملانغسلاو هلوق) ىلي زاذ- اذكلمبادالزو 1
 ىلعد علا الصواه دعب وضئارفلال .ق ةعو رشملاست اورلاننسلاى ه ةقلطملا ننسلاناةيانعلا قر

 ا |لاقامهدنءءاقةسالاو فوخناو فوسكلا الدوا :هدنعرتولاو نس اورلاف
 (انباحصأ سس 0 0 يلا 0

 نود ىضلا للفن ن ال لفاوتل ذلاىتدى أ (اولكت اولضا !١ هلوق) حلب عيا شم نع قسامراكنا هنيق -.

 هك 0 يم رىضلا ىلع ىوقلا ىنتبالفداسفالا ءاضقلا همزاب ال ثرحغل 9 ١

 ريغ ناسعذلا ناكل عف هر ىدتق ان م قدس امد مامالا نظ ضراع أ ىل.زامد عض راع

 ةالذع نكمل نا دعب ض رعذتءرمغ ضراعل |نال نماضت ن نماضءاد_:ؤ| ىف ىد_:ةملا قحىف طق

 امن اناظ عرمش ناودافالايءاضقلا ت وجوب لوب رفز نا ىلع كاك امو دعم ل ءالف ىلصأ هن لا
 أضوت (روذعءرهاطءادةادفوهلوق) هيفدهتعمهن الهلوقب جلب زاراشأ هنلاومفالول ل ا

 هنافهلءءروذعملاءادتقافالذر هاطلا ك2 ىف ناكهنعاملابخ ىلصو اضوتولامأ ءدعن هيلغأر طور فعل

 ٌُتداح- ىنا- لان ال س اسهب نع حب رتالفناهب نمءادتقا الف انخا تالا .هرذعتال

 رك ذ نكل جارساق ا
 ىتجمأ ن نءردلافورذعلا و تا دل سال

 "قسرا

 أامأ ريض الكشم ىنضولواهلثعتأر أرملا ءادنق |نال لجرلابو ةمات مامالاةالص نالءادتقالا.دمق ىننخوأ

 اذا اذهو رهن ناركسلا اذكوىلوأ نونحناف ىصلاكهوتعملاو ةصالخمان ءىوج ىصلابىصلا ىدت
 8 ةملسنيورعناىو رام (ىفاشلا فال هيفو هلوق) رونتةقافالاةلاحري-غىف نون ابىدتقأ
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 !|ىف كارتشالا نان لوقلافهريغو ىدهازلا ىف اك ةءدلانو دب عص لدحر تن نكت لو هسفل تماق
 نمىدهازلاو ىئاترقلادرت ذاملج جذب نكحل ىهتناربدتفئش سل ةنلا طارتشا نع ىنغ

 أدع ةالصتالصلات ناك اذاامىلعَن تماما مذغون مل ثدحالصاءاسنلا ةم اماوس لن او ىأ هراهئادتقا
 ٠٠| نيكل صج رخ قدا ذتاةيصلدب الهنا ل قاقتاادبخي يملكه ان نالدمح

 د | ١ 14 عربدابقلانان يو هبقعت (دسفتةأرملاةالص لب هلوق) هءدتفةوسنلا ةماماوأ

 قالف:اهبالقنالافصو ىأدسف:ةأرملاةالص ل. هلوقب دارا هناناتضش باحاو اهتالص دقعنتال اهتماماوني
 0” طاملوقب دسفت لاديا قثاللاف ىزختالاةداورلا ىلعو لاق ة دنقلا نعرمملا فكن ءةءاورلا ىدحا

 با ارتشي هناهرهاظملال_ةنلا ف ةعراشريصت لهاسهو:>.ملاذاهنان مهينقلا نع ءرهنلا قام تاقناف

 اانا الأ اعلا - نءاهربةوذي لواهون.ملاذاام ىلع لله تلق صوصخلا ىلءابتماما هتسناهئادتق |

 اند راشلا ل اقولف ماءاسنلا ةمام اوأامتماماىون نا طورشلا نمر ردلا فامه.اعلديهانمدقام

 لسفمداذاحنا نا ذة ففنصملا مالكق الطاو كوأ ناككل وسلا ةماماوأ ةأرملاةماماابوان ءامالا نوك
 37 ادأد د ريتعاو نكرءاد ا اوديال فسو ىأ د:عوردبلا ىف ناضاقوراسناو تلق ناو

 ملغم دلل ىف ىرتتلاو ةمءكلا فوج ىفاك تفاح اولف ةدهجلاداحتا طو رمشلا نم (ة-7) ةقيقح نكرلا
 -_ 7 , اهفالتعايلعلا نمديالو أ ةهجناداح العلا مدع نكي له ىرعقلا فن كل روغلا ىفاكدسفت)

 ءاوءرأ: ا ا | ارقلا لبق ناكولذا غار ةلادعب ةهجلا فالتخاب

 اكن نءقحاللاواهضعبوأ اهب مامالا هقدس نم ىوسملاو مامالا عم تاعكرلا لص نملر الانا
 هوهو قوسملاق>ذال لءاشاوضعبوأ اهلك هتافنم هلوقو رردوربونترعفأاو ءادتقال دعب اههضعب
 انام ىلصي هرذع لازاذاهباهمكحو لغو مونكر ذعباهضعباضيأهتافو ىدتق !متةالصلا لئن قدس
 ل اوذلانارعأو ةيلالنر شرف زلافالح ءانزأ اذكه بتريمولو هن قءسىذلا هتالص لبا ىذت: مثرذعلاب
 اطبأ ق>الرفاسملا فخ ميقملااذكو نوقحال ىو !ةالصؤ ىلوالا ةفث ةفئادلاذاهلفغلاو مونلارذعر دمة:
 ره هي قلم هنالار الب ة عار ىضق دووعحلاو عوكل فهماما قبس ةصالخا دامه د رعتلا ىلعدرتالو

 0 أمشملا تدج ولذا هذمعز ىف مامالا هكر اشي ىألاعو كا هماما قس هلوق نمدارملاو
 :احئانةالصلا دسغت نح لعوامل ا الفدأ

 نالصدةتالاقلط م اذاحنا ىجفاشلا لاقو هلوق ) الص أونيلوأءاسنلا ةماماوأ اهتماما ىوءاوس اقلطم
 نمل مكو لجرلا ىذاح اذا ىصلاك لجرلا ةالصداسف بجوبال فصلا ىف اهناكمكرتواهتالصباراستعا

 مدسفتف هناكمكرتدةفرخأتلالرتاذاف هللا نهرخا 0 ا
 يمانع نالعو رانا وماجتسيلا ل ارملاةالص ف الخ هماما ىلع مدت اذا ىدةةملاك

 ِع :ارإاد و ةأرملافودحاو تناحن ماض , أاوهوزدانوهق دو نئلو شد وُسَتلا ت>وراع هول د تنال

 00 تاجر ماءاو هجو لك نهةالصب تسل ةزاسن جلا ةال و اقرتفاف بدسلا ىوققف نمنح احنا م

 :|لبقوةالصلا ن اكمالا هسف نهر يخ أت بح ناكمالو ناكملا ن ءةراغثيحناثيدحلانلالدتسالا
 الصلاةيآت لق نافةيانعتاالولارث او للملا قرالاوتابتلا قش ٌنهرح أ سن لدلعتلل

 ا ,آ[تلق دحاولارءذع || ىلعةدا زلا مزلمفةاذادملا عمولو زاوجما اهقالطاب

 | نرد ءالضف تدث. ل هعفر نا لوتالا نههجو نءراظت همقر ومده هنا ىلان هلا لوقواسمل ناب
 اطقلا تنث هينا كميل ل نكسلهراتثاوهعفرانم-ىفاثلا تفلافاكدوعسمنبا ىلءافوقوم از رلادمغ

 فاتناو رون :نيددعلاو (حئاردفلا فزوهعلاالا هلوق) رهتراهتمالا ىوعدأ ةجاحالف ىلعل ادي رأ ناف

 امة نمغ فانا ءو مامالا نعامونم لكىو رداو_لاريثكلوأ ةالصالوهأ ندر وضح ىف
 الاغتناد يملا هنا اجلو دفا ضسمار ا

 ا

 1 | رنا

1 

00 1 

 - يوجب سس يب بع بيو بيب ع سيسي بج وو - مج ب بج .١ يما وتتتتا -8 + 8 6

00 
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 قل 1101 يعمم ف

 ,د.عبامو هيفةيثتلاررعم (اثدحافهلوق) رهخادأو ةعر قحاللاو طقف ةعرت ةكرتشم قوبسملا
 0 اذهو ثلاث ةع رحت ىلعامبتءرحتاشاذاام ىلععسا رغتووذ م امالاءادتقا نيذللاأ رااو لح رلا ىلع دونم

 00 » ثدحلا تمس نارزخ الاء رحت ىلعهتع رت امهدحأ ىنباذااعروص: نالاة>الرب وصلا فن 6

 ١ أءاضقلا ف تدجواهتوكمةاذاحمادبق (هتذاف-ايضقيلاماقفهلوق) هيتدتقا ىتلاةأرملاو مامالا نملك
 ىذ 1 300 ا ىنيعلاهرك ذاك امال مصالا فدسفتال تح ناقحالا هو ىند رطلاى هذاحولا زارا

 هر ار تهل مامإ/, ا امهو هلوقب ىتعلادسقتو ةعيرت تدجو ناوءادأ ريف ةكرششلا تمدعن اهابتق قيال ةالصلا حالا أ

 ىهو ةساثلاوا ىلوالاق هتذاحن افرطتءاضقلا ف هتذاح مءوضولا امهذواثث دحام ةئلاسقلا عكاز
 ر ىقهتذاحناوامهفنيقحالامثوكللا ريدق: امه ةكرشلادوج ول هتالصدسغت مامالل ةعبارااوأ ة انه
 كي ل هالي 3 ]| ىحاللا ثلا تب ادهو ىبعنيةو.سماممو كحلامييذ ةكراشملا مدعل د فتال ةعبارلاوأ هال
 / : اذه بح نا -]هسكع حم ناو اندنعو رهاظر فز دنعاذهو هي قرساممت هبف قائل امالوأ ىضقي ق مسا
 00 0 ل. . هنم ةكرشلادوجو داسفلا ةاعنارهظ متر راف داسفلا بحودال حاولا كرثذارطت همفورحدسفتدر . ءام |

 0 1 مامالا فلحت هناالولف ةناخملا نعرح هبىدتقيالو (أرقيالاذهو هلوق) ةاذاحما ه.ف تدجواعف اريذ 1
 ر. تدرب عل || هلوق)ءاضقلا ف هتذاحاجناىأ (اهناحتةلمملاو هلوق) هرءادتقالازاحووهمسلا دوم ةءارقلا تبجولكح
 كسروا 0 ابر || ةكرشلا نوديدجوتالاهمالءادالا ىنةكرعشلا فك لب (ةم رحت هلوقلةجاحالهنا رير تلاه نمرهاف
 0 : 35 م ةميثلاردص نعربنءادالاىفةكرشلا نوديدجونتقابنالتهرتل والرد ىلا 8

 /| لاق منيك ارتشالا ملاناق اعرسسفيوءا دأ ةكرعثمرك ذام ل دب ل اقول ءاسنعمام غلا ىف ل اقاند نه لاق

 هنوكنسءوئشلا ىلع ص.صنتلانمبام قرفواهما ءءادالا ىف ةكراشم لا فةوتلةعردتلااو كذا أ

 هردلاو عب انملا نام ىلع ةكرتش !نافاضي أءادالا كاردتسا,لوق نار ئاقلو ىو لاق“ كامز ا
 تلق ىناّسهقلا رش نمدافتس اذ كمامالاةالصلّوانم لج رلا عموأ اهدحوةأرملاىدتقت نا ةرهازل

 هيراشا(لئاحامهتدب نوكيالنأو هلوق) مدقلاو قاسااب نكمل ناو !ندب ضعبل اذ هلا دوجولركلا

 ادن ||| هرك ذام ىلعءانبر علا فاك ةجرفالو لئاحال , هنن نوكتن الب طرشب تسل هند.لاهتديةسامنأ لأ |
 اذهرىلاةجاحال (ةأرملاةماماابوان مامالا نوكين او هلوق) لئاحناماقم موقت ةجرفلا نان« أن لأ

 رحياهؤادتقا مصلابتماماون لولذا اسهتماما مامالا ةيذبالا كارتشاالو ةكرتشم هلوق نم لعهنالَذسقلا ١

 300 5-5 000 هيل نود هتالص ت دس ةكرتشمة الصف هتذاح ناو لاق ٌثدح ارش كارتشال ادق ىلع ىتنملا درب نع

 0 2 هرم اهتالصد فئاماما ناكولذا اب دم هتذاح ىذلا ناك اذاام ىلع ل مخ !متالص نود هلوقو ىهتن أهمل ا
 فيبر بل 2 ©(, | واعنارتحاللال مامالاةالصلوانمهناءادتقالاد..قت نمةرهازلاةردلاو عببان.لا امنا ملعاو ان!

 كم 0 1 هن || :دسةمريغاه تاق قوسسملاةاذاحت لوم نممهوتتناسعام عفد] لبالثم ةيناستلا ةعكرلا ىف ءاذتالاّلا
 00 7 هي || ىفهتذاح مءوضولل اهذو اثدحا مدام هكحر | ىنايدتةاولامهن نم ىننعلا نءق.ءامىلاىرتا ْ

 ناو ير ”سايزب 0 5 َخ رصوهف نيقحالامهنوكل حلا هتالصدسفت مامالل ةعبا رلاو أ ةثلاثلا ىهوةساثلاوأ ىلوألا ف 2 ا

 0 كف نم 5 اهدحوبراشا لجرلا عموأ اه دحو هلوقو ةاداهنايداسغلا ف طرعش سدل ةالصلا ل رانمعادتقالان اف
 0 ها 0 نأ امان 3 زم أل ءاا
 يي /+ , [|هبب (لحرل هماقل*مناكدلاو هلوق) ىدتقملاةاذام ىل لجرلا عمو هلوقو مامالاةاذا ىلا |

 لإ لدا -ه 1 : 8 3 7 1 ١
 ةو/ اه ىفاكد فت لج رلاةماق لم ناكدلا نك,ملول ي- بعكلاو قاسلاب نوكتن 'ةاذاحملا ىف طرتشب الكنأ

 / كارو... لم[ أمال ا لامك

 ص هرتدساكدسفت ىتلا ىهاممالص لب ارتماما هّتدن مدعل هتالص د سفالة ىذا هر تدق افاهصوصُ ١
7 0 ||! 

 اذاةف ضن ىنأ نعنسحلان و ىثانرملا فاك ءاسنلا ةماما ىتن عمالا ةينلاريغنءادتقالا مص در ذاسحتربت عر هيتدتق اهصنو هترك ذام ىلع ديام ىو جلا مالكف تبأر مت دجودق ةالصلا ىف ةكرشلا ناعم حرا 5

 57 كل



 (نيعملا نش نه لوالاءزجنا) 0

 1 ند اسفي ىتحفصلاك ةثالثلاة باور فو رهاظلا باوج اذ_هو فوغ ملارت ىلا هما الثو نهراس

 ا ملم الا نال ثالذلاك ىنثملا نا ف سوي ىأ نعو لماك عج ةئالثلا نالاهرش آىلا نوفلحخ فوغصل اًةالص
 مالو ةسج ةالصالا ن دسفد دال ىتح نين الاك ةثالثلا لعح هناهنعو ثالثلا مدت امك ام-ومّدقَس

 : هنييناك نمهنعهللا ىضررعلوقوهو ماستلافصلا درو رثالا نال فوغ دلارخ :!ىلاداسغلا

 فلعءاستلان م مات ف صن اكو لو مامالا عموه س لق ءأسمست ع نه فصوارهنوأ قد رط همامأ ٍإ

 ”ءالزاو فص:الصد سفتن اس اقلاو اهلك وفصل كل :تذسف لاح نمهفوغصن نهءازوو» كفننإإ 7

 ' اال نمءازو ناكولو ىلن زرغرثأ نه مدقتام ناس مسالا هدو فوغصلا قاب قح ىف لآ احجنادوحول ٍإ نو © اج

 ا قونسل مائاملا لارا ماسه تن وا ىلعم_متالصد_سفتال فوفصه فالح || 70 نار 0
 ' دقوءل ةيذاعع ريب كت] ةنراقمدب تدتقاولا مناىلا هيراشأ (هنالص ت دسف هلو3) ل لال 5 تعلو عدد ,

 رافت :ورمب دا ةعالا نم عتمعو رشلا راقاذاد فلان أل يمصلاو هو مامالا ةعرت دقعنتملاوتماما ىو : 0-50 طم امو

 ْ أ . هتادأ ارادقمو 1 كل تردص نا, ةهةهقلاب صضاقتنالا قوالفن هف عرشام ٍ 0 0 5 ا 0 ل بدو فرار يانا اذه ىلعف دسفت مث دقعنت لي اقم لعام ١ يهلاومو هلوق نمأأ ا 0

 الفال ذلكم ناك ذاا بدي ءتاذانبهتالصد اسف نال عاثدسفمريغةاذاحلا لدلق نان مل.قامىلءا ْ 0 3 3-3
 هوت انضيأاهتالص تدسفاماماناكن امان د2ةهذاح ىذلا ناك اذا اذه (: 0 هلوق) رد | 1 را

 كول نآو قع همازتلا نم دالف اهتهح نم همزل» 0 (اهتماماىؤن نا ||| ب 0 1 لل
 | ةلاناللاكتادب فو حفلا ن نعرذمانقلا|ضرف اك رت ار أتلفريعأتاا !انازملاراش أاولاك اهتالص تدق 00 0 0 ور
 ا 3 -- مدع امتالصدا_ف,داربن االامهللاًةعراش نوككال اهتماما: ثدح هنالدو ةفمو هوداقعنالا عرف آ ع ا رورم )

 00 دانا نالت ةيذاف صوص ىااهصوصتل طلاب ةمامالاة سى نمدار آنا ارهظ مٌاهعورم : ا 00 6

 1 ' طا ىاذ ىاطورت متاح اذا نالص اسف نوك نادت مز نك :وسنلاةماما م 2 0 0 نوع

 ِ دسفتىلا ىهامتالص لب وه هتالصدسفتال هيذاح ىتلاون لوءاسنل اةهاماىوول ّة> صوصخملا|| ع
 0 / صوصخلا ىل_عاهتماما ىرنولامنبةاذاحمابهتالصداسف ىف قرفال هنا ىضتقباس«زردلا ىف ؛ان1 فلا ٍ ع 1 ملبن

 / |ةل : !تقواهرو ضح طرتشال هناء وةلا ىلع ءينتسر ردلاق ام ناروظ مث طقفءاسنلا ةماماىوت نادال 1 ةازإ 7 ايو 0 3 د
 3 000 اا 0

3 

 )تامل باصنا م ار مارا مالو تحاول لوقل 0 ب ددلا امو :

 رك 00 كل نالارثك لاق هيولمهريخو نيد. 3 دعب يال :

 || تنح فوقولا نم نكم'الا مال نيد .ءلاو ةعمحلا ىف طارتشالا مدع ىلع رثك ًالاءل_عج نم ةصالخلا ||
 | ا تيحىل زللفلاًعاهدحوءادالا ىلعردقت الوابتماما ةينلا رك ذم كلذ نوكل ماحدز لل مامالا :

 ييئانهدأ الكلور اىفاكعاجالافةزانلا ىفارتماماةمن طارتشا مدعامأ طارغشالا ىلعرثك ألا
 ا

 1 |(ةومتلالحأ نمهلوق) مع ماا نع ءىهّدناهنالصدفتالاهاو دقو هتذاحول ىصل اامأ هناهوإدتقا 0

 دلاسمنال. 0 اىتجهلود)' ره ءاهوتلاوزوعلاكةلمحما ف ولو 5

 | ايا اال اباههشلابمفةأر 1اء لج رلاءادتق | ممن الاغاو تال كلءاعد لب هقمقحت | ىلع ةالصد ْ

 ناءاداةك ر يذم اب ىنعنو هلوقببسنالا (حلاةعرت ةكرتشملا ىنعنو هلوق): ليطتلاو مرتلا ىلبعأ|
 1 جالا ةعرت لعهتع :رخاممدخأ نان ناةع رج ةكرتشملاب ىتعنو لود, ؛ناخااماما كي وك

 1 ضد مومأملاو مامالان ةكرشا | لعشب يد هلوق ىلا ىرتالا مامال ادع رت ىلع اموتع رحت نيسنانانوكمو
 | كارتشالامهريسفتىوهصنام ةعب رشا اردص نعرونل انف تب ارمت هتالصددسفم ماهالا أر :أرملاةاذاهم نافآأل'

 / القرش لعمتعر ئاسعد ينم نالوا فةكرتلا ممل دا كر ليفان ذا
 ْ هنأ اربدقم هوقو كردملاك (اققتقهلوق)' ىهتناث ثيل لع امهتعرةاضبوأ

 سما



 ا (نيكسالنمملع) 8-5
 بمر االا ,منيغلاسبلا فص لص نم موئموادم.عضع.ااراراوحأ ضعب ءاولو ادحاو نغلاسلا ف و نيالا
 لع لاق نم. اوق ىلا اةاطم ىأنيةلاسملا يدق: هفاماهوقرا شاف“ ءاقرالا نم نيغلابلا فص َ

 أ ءاق ةرالا نمنيغلابلا فص لج لوقلا ىلا هنم عينوأ هلو واد>ااوءاقرالاو رارحالا نم مولو نمغلاملا فم
 قيس دو هبال ءاوةينملاحإ رق هرك ذام هدد ىلا !!لودلا ىل_عورارحالان هنيغااسي "اتمنا 5

 أردلا ف اكرضالاب ىنبخ اةلماعل ماس ةالا لكة عجم رابال نكسلا همت ريشثع ىن# نا ماسسقالاة ل

 تدسف ىناذخم اماما تون ناب ةقسقر اهل ةذلا ىئنمن تما اذافنيترغتم اتا ىأ الصم نقرا

 ا بناحتناكاذاامهمالمداسفر :ةرمضال اريل ءاسعملا نم مزليورضالا وهذا ىثنا ةمتقما لب ٍ ْ

 تناك اذاةرحأتمابةمّدقتملا ةالصداسف مزاب اذكوأبتسح اص قحىف ىنن اامهنم لك لجن لئاحالد هن
 أ هموع لع قفى أ وداع سن هتارشالا.ةلاهلا عج ادقالا,تد.فاكاضب اهيا ٠

 ىنذضال تلق نافحاضي ال ارون ىلعرمد كلا حرمشلا فهن ب رصتلا تيأر من للاق اهقفت انخيش ٠ ,ر داذكا]
 اطمن ا.دصلا ىلع لاحرلا دقت: مهم الكرهاظ ناالوارك ذ ثدح ةضقانملا نم صل بحس مالك أل
 نمدا ارم تلق غلابلادعلا ىلعغل "ا ارا مدقب . م.لاقف كلذ ضقاشيامركذ ذمتادسعوأ اوناكارارح
 1 مممامالا ]1 اسم نوغلانلارارحالا نو كسي نا غلاما د علا ىلع علال مدت
 ا بص. نءارخؤمن غلاملادسعل |فص عج ثدح ىلا فالخن ادحاو لكلا فصن وك, ثنو | لإ |

 0 5 نا انا ىو ناو لاك نءاركذ نكلا ىناتسهق همه لكشملاذارماواعمجءاسنلاو لاح را[ هانودو | 75 0 مضلاب ىنخلا عج مسكلاو مضلاب انخناو همالك ىف ضق انتالف ضارتعالا ىعموهاذهو نيغلا.لارارحألا
 |١ دحو ىان زهلامر < تناكولواقلاطم ( ا هتذاح ناو هلو5) ىبحما مدج ىلاسحناك يث دخلا عجم جقلاب]] 4 91

 موقت ناةدسفملاةاذالا ىتخان عهمفو ةمنا#ا ن ءرهن ل حرا نهاوضءابنمو ذعىذا<ناداذا , |
 1 0 | قاسلا,ة اذا صوصخرادتحان مىب لا ىفاف لاقى هتناهمادقو أل ئاحرب غنم لحجر اتنعأ]

 صوص لب درفنملا مرام ىلسملايدارملا سل (متاىىصلاتنراقىأ هلوق) هلع ليلدالب 57
 هنالدسفتال هتاذاقدرءالا جرن (ةاهتث ههلوق) ةالصلا ف ةكرش || طارتسشا لءلدب ىدتقللاوأ مام١
 راتعاالود اتم اريغلا هم دصلا اذكو مامهلانبان ءرد مأةملا صرف كرد ل نوت

 : ىهف عبس تنب تناكن |لاق نملافالخ ةمضض دل. عنوكحح: نا. عامملل صن نار ممالا ىف نسا

 ىلبز لو هيلع هنا ىلصاه هتاسارامتعاعست تليلدرةشاس مالا سدسوزاال

 هني دهان عست تذب ىهوابج ىو ةكك تسأل ىهواس ماعد قع مالسلا هيلع هنا هاوملاىف ىذلا نك

 نمفاخرهظلاتوؤلام معو رهن ةزذانواارتووأ ادمعولو (حاةالصف هلوق) قالا ةماستلا لع لاو

 قام توك لاح أ لاحمنا ىلع بصن ل < قرور اور اجب اورد بهذ لا نعالقن عم هنافر علا لقت[

 ووس نءرردملا فاك ةابت ,شملاناهجارخاو اهتالص داقعتا مد ءلاهتاذاسعدسقتالفةيونملا جرف :

 فلان ءردد.سفمالوو ركما متالص ىف سدل لدا ةماملاد اذاحذ (هكرنةمهاوق) ىوعج ملغ

 الب هاوق) ره هالص لكى دسفتاهمن ا عمءاضقلل هتلباقم مهوتنالثل ةيذأتو ىلوالا لبق (ءاذاو هلو ١

 | هطاغو هيد اندأردقفدوعقلا لا او>الا ف دأ نال لحرلاّة تو مردقهاندأو د اذاحملا عفرب لثالا ل (لئاح

 ريفذ ثدنأتب ىنلي رز لجرلاا ريف موقبامردق اهاندأو لد احنا ماقءموقتةرفلاو عدصالا ظل ا 1

 مث ىهتنا صدق همف موي مرهق نع ةرابعاسهنالرردلا قرمم غلاوسذو ىناولا اقر هافلاو هو هسدر ١]
 كلذ مزثك" أد سفتالواهفامخرنو اهراس ن نءرخاو اهمنع نعدح او ةالثةالص درسف:ةد>اولا# 1

 ةعيرأ ةالصن ادة: نانأرملاو لاحرلا نمو 57-5 الث احن وكي ةهج لكن ههنالسص تدسف ىذا نالا|

 امهف ماتعمي سيل ىنثلانالام مئاذكامهفلت ئنزا اةال-ضوام_هراش نءرخ اوان _مشدع نعلم |

 ١ نت ونوهت 07 داس ندي لارا نك ناو فوفكلارخ :!ىلاداسغلاى دعت الو: دحاولك ش

 عل 6 -ل
3 



 (نبدملا تف نملوالا:زجلا) ما[

 آ ة+|لزئا اذا ىلاعت هان ارامخالا ف ىو ررعلاقواذكهو ثلاثلا نملضفاىناثلاو ىنا “لانهم لضفا
 لام ماسلا ىلا م لزالا فدا اق هئاذصن ملا هنعزواصت» مث ماهالا ىلعالوا اسفزني ةعاجلا ىلع
 اين أس مالكم مفوردو ىو ادادن ءولو (لاحرلا فدو هلوق ) ىناثلافصل اىلامث رس 6|

 . ذاموقلل يأ ويلز ىهتااو مال>الاولو | ؟:مىنال مالسلا هم-اعهإوةلامدقم لاحرلا فصناكا

 كالذي, مامالامهرعأب ناسأ, الو فوفصلا ىف مومك ان م ننباوو سو لاخلا اودس واوصاوت اع
 ست اعلاقوةالصلا ماع ن هلا وسن نأف مفوفصاو ود مالسلا هن اء هلوتل

 اف طسولاءازا, فتن نا مامالل تش وبولقلا فالس أ ىلا عم >- اروهو ك_هوجو نمب هللاّنفل انعاو أ
 ٠ لالا فصلا نم ةحرفدحو اذاىت :> فوفغصلا نم مامالا ليام اماواماكنا ىت مذ واس دش لهي

 1 1 ارسم وول وااو 1 قر نادل فاكعأ]

  اوخاىدياياونسلو للخلا اودسو ىكحاذملا نيناوذاحو ىوفصلا او ةأ مل-و هيلع هللا لصلاق

 ةرأ : مالسلا ء_ءلع هذعو هللا هعطق افدص عطق ن ءوهنناهلصو افص لضو نم ناطمشلا تاحر ةاورذدن ال

 ' هنانظ :وفدلاى هن لحاد لوخدد نع ست: نمل هج لعب هبو ةالصلا ف ب نكاح مكتيلا
 د 001 نم هر | كلة لع لاول المن رش ةل ضف كاردا ىلع هل ةياعائالذ لد

 وخدأادرربنم عضواذا ىنعملاو ةيتدقلا رك مزال 5 ناوخاىدي اءاونل مالا هيلع لوقو كءيإ ل 48
 والا نءانضشسأدقف عوشخاو نوكسلا ىلع هلج نمو هل نال ىلهملا بكحنم ىلعدي فصلاقف 00 000

 ا فيسات أو ها هيف نوكي نا فصلا عطق نمدار ١1|ناض ا هنعللقنو 0 :

 الهم ىلا كا ىلءولامل عش امغصلاعطقب دارين ادعسالو تاق ىهتناة جرف فصلا, نمنمرو هندبا

 ا

5 

 م
1 

 ١ ب عراضمرعالا مالي موز ىنمبرةيلىا كتم ىنليل مالسلا هملعهلوةو لالا فصلا د ه>رفدوحو

 ْ 9-3 هدعب عراضا اورعانا مال مزللا ةبار ءاوىل ]!ةياور قواه ودع نس داولاتعقو هيلون هلدأوهناب ها

 0 7 مالو لو عفمءابلاو موزي لحم فةلمقتلا دب ارهاب ا اىلع

 ملم 7 2لاافص ينس لعل مثلو مالح الاول 1 4 ا رولا

 :ىأنءد+ مامال ا دنسم ف اعللالد الا ىلوالاو هنم وأ نغلابلا دقت ه-.فامتا جيالءاسنلا
 هل 3 اص هلال وسر الص مد رأى كءاسناوعجاو اوعججانمب رعشالارشعماب لاقدنا ىرعشالا
 هاى لاجرلا ف صف مّدقت ماض ودي فيكمهار أو أضوت مها هنو مهءانبأ اوه جو اوعقجاف ملدسو هم اع

 ىلا اذه نادره لن (ناسصلامئهلوق) 4 5 نا. دولا فادت# ءاسنلا فصو مهفاخ نا داولا صو فصلا

 /مظ>وأو فصلا قلةدأ طقف ىص دم ناكواف نأ دصلاو لاحرلان ءىأا.ينمةعاجزوضحد:ءوهاما

 !|ثدد_ح هن اعل ديو هفاخ نانثالا و رماسجف هلوتل فصلا فاحخىأ هفلخ ه_عمزلعح لحرهعمأ

 . اىانخمارك ذي ذيول (ءاسفاامشهلوق) اسنئارو نهزوهملاو مالسلاهسلعمءارو ميتيلاوانا تةفصف
 1 2 ىذ ىلا حاب :الماسسقالا ةلهجاررصاح سدل بدترتلا اذهىلا قعا ل لا 1

 رازحال 1ىنانخلامثناسصلا ثنوغلاسملا دنعل امتنأم اسصلامثنوغلاملارارحالا مدعي : ناامل مداح اوأ يا

 9 6 غلالا متراغصلامر ارحالاتاغلاسلا ءاسفاامث نام ددلا منوغلاسلاءاقرالا ىف لا مراغصلا متراكلا

 اق هنا دصلا ىلع لاح رايد ءهمالكر هاا نابرحملا ىف هضرتعاو ةمنملاح رثىاذكر 6 7 الا
 0 ىلا ىصلاو غلايلادبعلا ىلعغل !الارحلا مدي مناد .عرأ اواك
 3 بددقلا عن ءق.سافرهاظ لوق ا ةرحاةسصلاوةغلاملا مالا 8
 رامل 38 مثلاحرلا فص ةشس ىلع ىهنل او مالح الاولوا يسم 0 -!مالسلا هلع هلوغ لال ةسالان ا هلود

 2 نم مهتمناوا وبها 0 كلانا يىلارعش هزم عونوأ نيغلاسبلا معدقي < .فامعا ع ميال | جلا



 (نيكسالنم ىع) ظ
 لاحر ءةلح ومامالا اهفاعسااذاالا |متالس» ضرغلا طوةسلداعن الالاحر ةزاثح اال _ضيف ةأرملا -

 بحاو كئاماوهو مزاللاداحتال م رحت ةهارك ضب اةارعلا ةمعاج ةهاركملاءاءادنف. (ةارعلاكةلوق)
 انادح و اولص» نا والا هلوق نم جارسلا ىفاورهنلا ف هملع كردتسا نكسل تف فشكمسااةدايزوأ مقل

 ةججرفالب هنمع نعر ون لقب ادصولو (دحاولا ف ةءو هلوق) ىلوأو» حفلا ىفامنا.دعب رك هم ىلا
 ندتقاناف لرب تدنقااذا!ذ هو ردرنأتند دس اولااما مال_لا هرلع هلعفب ءادتقا الملا نك كلا

 ىلنزلالاق (حاءض هناد#نعو هلوقإ» ىدنجرملان ءىوجاضب | مامالا ن يع نعتقد
 رادتعاال هنال (هرمضبال هلوق ) ىوتناهنيعينع هماقاف مالسلا هملع هر اسإ نعماق هنا سامعنب|ثن

 ةرمعلا نا ىو حلاك ذورددسفتال حولا مدةرثك | مدت, ملام هنا حدالاف اري_غصولف مدسقلاب

 هتالصد سفتال قريعذلاو ىلشلا ل اق ىدتةملا ىلع يدقَتلا صرف نال هنالصد.فنال ىدتتقملا نع مانأل
 انعدم زرتحاو هراسب نعفقوولام ةداركىف فالخالذ اهفل هلوقب قاعي (عحالا ف هلوق) عاملا

 نااذكوتزاح هفاحن ىلص ن ادمم لوق فال لا أذ هو ىلا زلا لاق هفلخ فقول ام ة.هارك مديع نو

 || ردو نيلعفل |ىلا هفرمض ن« مهنموريخخالا ىلا "ئصوهو هلوق فرص نم مونذ *ىدموهو هراسف نيو _
 نبان ءامواسمبب ىلصنيح متتيلاو سن ىلع م دقت مالسأ| هيلع هنال (هفلخ نانئالاو هلوق) ما

 ًأوبأ لدتساهنو لسو هيلعهللا لصانب لصاتكه ل اقورامهتدب فقوو دوسالاو ةمةلعب صولا 2 هدو :

 نايحتشسالا ل لددانن وراموةحابالا ل علوم وهوأ ناكملا ق.ضا ناك امهطسوتن هنأ ىلع قش
 ءاضترا ىذلاو ءافرطىوتساامحامملاذارظن همفو ةحامالا عمات ةمهسزنتلا ةهاركل نوكمداةمو قل
 ن.الا ىهرخا ماكحأو قدمطتل | اهفذا دك هلعف مالسلا هلع هنال خو فم هنا ل اةي نا باوحلا ف لات
 للص ىنلاراس نع تق لاقرب احب دح ليل دب كرت ةنيدملا مالسلا هيلع مدق اميوا تلج نما هو ةكوارتا
 | هلع خاف هراسب نع ماسقفرضحنب راج ءاف هنمع نع ىنماقإىتح ىنراداو ىديبذ جناف سو هيلع
 كرتلاسع رت ىأ. (موطسو مامالا ماسبق ءركموقلارثكَن او لوق) هفاجانماقا ىتح اعيجاتيديأب :
 | ما ةوهو مرج باكتر انءولختالا مالءاسنلا ةماما ةعاركهجو ىقةيادهلا ىف هلوق كلذ ىلعلد او
 || لزالا نقلا ىو فالت+ا«.: فوقولا ن اكحما عملوالاف صلا كرت ةهاركفو فضلا طو ماما
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 | قار هفلخ نك ملاذاداسغلا مدع خلا لاحر هفلخو هوب دسقتلا ىفتقمو ٌردلكلاةالصدسغتف ءانأو
 ناخد ّنمالف ءاسنلاامأو رهاساذف لاح رئاامأ هلوةب لكسلا ةالصفاسف جارسلا نع رهغلا ىف لاعزكلا

 . اأرعأتاذاو هتالص تدسف مامالا ىلع ىدتقملا مدقت ىحلاولولا ىراتفو ةّقتلا فاق حالا ىلع بع ظ

 نها /

 *طلعلار / 3

 مم م ناعم
 : ىب أ دولا 2



 0 (نيعملا تت ن«لوال "زل ) 0م

 ْ ِى 3 |ءيزنت ةهاركمهمءادتقالاهركب و رردوحافو رب لك فاخاولص مال-سلا هءلعهلوقل ّةها ركل عم

 | ةعامجمالضفز رحادقنعدتموأ قساف فاد ىل صول طءحلا نع رهتلا قو رحب ةهاركالذالاو مهربغ

 | نوكءدافخ اعرمش هتناها مرماع بج و دقو هعظعت هعدق: ىف ناب قسافلا ىف ةهاركلا ىلب زلا لاعلوقاو
 | 7 :[لءلدلان ا او هوئثرحاقو رب لكضااولص مال-لا ه_ءلعهلوةب لالدةسالا قو ةنع رد ةهاركلا

 هتف قسافلا ةماما ىلع ل دب لءلدلاو ةهاركسلا عممدعب رك ذنمودنعلا ةمامازاوج ىعملا نال عاملا نم
 || لوذ) ىدنفأ حونذملا قراطبال ل ءادلاف ةهاركحلا عمزاو الزاوا ىلع لدي لولدلا اضأو

 | لسو هيلع هنا ىلص هنا لوسر نع ىتلتملا قا فال: ىلع ث دحأ ام ىهو ةعدسلا بح اص ىأ (عدتملاو
 |رمالاعدتبا نم ىهبرخملا نعةيلالينرمشلا فو ىنمشاعقتسماطارصواسعوقانيد لعجو لمعوأ لعنه أ ةنوت_ر

 ةقتعيالعدتمدارملاو لمقامو بتنا ناصقنوأ سدلا ىفةدان زدبنم ىلعتلغ مت هثدحأو هأدتبااذا |« ل ىنئس
 || هيفودرما ف لح ,ركتا ذكوهنحراشلا ب رصتل يلا ةجاحال هيءادتقالا مدن الر فكت افرفكلا بجونام

١ 7 

 |نياداز ىفاّْهقةرحانّمَأ نمو عنصتمو ئارمو ماسقوار لك اور براشو هصرب عاش صربأو جولفمو
 ْ ١ |ءلوقو.ر د ركك ش ناو عمن لاهمدعو أركي ةاعارملان قمت نار ارثو فن كما ىفاشسك فل اخمو كلم ير مد 0

 أهي ىتفأام ىلعامأ تاعاضلا ىل_ءراتسالازاوج مدعنم نيمّدقُأا لوق ىلع ىنم ةرحانْمأ نمو تاور دكر د 7
 5 - 3 م و 9 38 م

اهركت اذكو الز اوحلا نم نورت أنما
ش ةساىلال نرمثلا نا لعاو حاتفملا نع ىوج مو ذسحلا ةمام 

 ْ اكل ك

 7 1 ةاعارملاعمولو ةهاركلا تيثأ ةرموةاعارملا هنملءنا ركمال ف لاخن ايءادتق الا نارتولا باد فرك ذ هنافرحعلا

 ١ ألوقلا نءرخومهنالدمااك هلعرقت_سااموه رولا ىفهرك ذام نال ة_ةلاذمال ل اةيدق هنأ, انذهش تاحاو 9 كي 0 007

 || (ركىأ ةفالخرككي ىذل اهلوق ) ىهتنا تفل نميءعفريونتلا فلؤمهذ لت حرص هنوةاعارملا عم ةهاركلا | مانو, هكم 3 0

 حرصو ةفالغلا ءقاقهتس اراك اراكسالا نمدارملا نارهاظلاو لاقر علا ف حرص هب ورفاكهناءاضتقم 3 ل او
|| 

 | ونعالاةماماةهاركى تقي اذهوةسامغلا قوتيالهنال(ىعالاو هلوق) رفكهتيدصراكنانأب دردلاوف 1 <نيييب كار 21
 اد ار<يىنزلادلوو ىارعالاودرعلا فركذامرامتءاءاضتةهو موقلا لضف أ نوكمالن أ: عئادنلا ىف هددقو كر هن ا

 اذ نيرمالا عوةلعلا لب كالذكسدإو طقف لها ل غةلعلا تناكول ن اركذام هده: اسغارنلا ىف ١ كل
18 
|| 4 
7 | 8 

 . |اوهو ىعالا ف صاخ صن درو نكلل لول ءافتنا عمةهاركلا تورث ةيناثلا ىضتقمو ةعاجاةرغنو لهما 0 ّ هل ىع :
 || طصأوه نملاح رلانم قسم هنالنيردعأ اناكدقو ناسرتعو مودكم مأ نبال و هءلع هلا قص هفالتسا| 0 0 00

 3 هلو أرسكم نا .ةءو ناهربل | نعةملال رمش كويت ىلا سو هلعدلا لص جر نمح ىا ملا 08 02 0 هو

 5) بير: هي واعم ةفالخ ىف تامروههشم ناد ىملاسلا ىراصن الا نالت نيور عنب كلامنساةانأللا 0 0
 ةرفثب للعودر ان ل_ءاعت هنا ىتمعلا ىعّداو ليز لهجل هيلع باغف هيب رب بأ هل سل هنال_ (ىفزلاداوو 200 7

 || نكي ناو اقلطم ةهاركلا تورث ىئش ىننعلاهركذام لعفروتل اف هءاعمّرقاو اهبتم هنوكمل هنع سانا
 ا | ضيرملامويف ناقمهفعض أ ةالصمهب ل ص.لفاموق ما نه مالسلا هيلع لول (ةالصلا ليوطتو هلوق) الهاح

 | ىثت-او فيفةغلابرعالا ةمعرحتةالصلا لب وطت ىف جنارهاظلاور حملا ىف لاقررد ةجاسحااذوريكللاو
 || نافءانثتس الل ةج احالورهنلا ف لاق سهثلا لفة ىتح لد وطتلااهسذ ةنسلا ناف فوسكل اًةالصل كلا
 || ةءارقلا نيب لي وطتلا ةهاركى قرفالو نونسم فوسكلاةالصّةل اطاو نول! ىلع :ةلاطالا هوركملا
 [|| ثيدحرهاظ ةسلالبنرمثلا نعردلا فو فيفذقلابرعالا قالطالال مآ موقلا ىذراسهريغو تادعنستلاو

 ١ ارق سو هلعهللا لصوتا حتوةرورضلالا لائكلا ل اقاذو اقاطم موغءضأ ٌةالص ىلعذي زال هناذاعم

 3 | همأ نتف: نا تدشفل ىصءاكب تعمم لاقت وأ هلاولاق غرف ادق ىصءاكن عمم نمحر دقل ىف نيتذوعملاب

 || فضلا طسو مامالا مانق نيهوركملادخأ موزللو ليزا تءىفاهتالص نملضفأ اهعدذم ىناهئالصو 10 1 ا
 5 |ولف نوتوف: ندرفن ولف ةرّوكم عشت ماهنال ةزانجئاالا ع وارتلاكأه هريغو ضن ارقلا نمد قرفال هما
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 "0 (نيكهالثم ىلع)
 ةقث) هشترّوعسو هماقمؤاع هيلع لدي ممهأرقاومهلعاوهن 55 1
 هيلع هلوقل (عروالا هلوت) نابعشتفصن لئاضف ىفنيدلا با مش عشلا نءانطش ىرادلا مقوةدابعو ءادزدلاى أى فلتخاو نافعزننامعو ىراصتالادب زوبأو لج نيذاعمو تناث نيديزو تعك نبأ
 ةرده الو رده مهمدقا مدق مالسلا هيلع هنالو كمر نيد و منيب اهف دقو مهاف كر اد تما اواعجام لا

 ىق:ملاءف لح ىل .صنءمالسلا هملع هلوقب ل د سا ث.حرردلا قامو ىلا زاهماقم عرولا اة أقع لا
 نااعوفرمهكردتسم قماح ب رخا مم نوجرخلا ودم هنان جاحريم | نبأ هبققعت ىن فاحخ ىلصا .: 44 ْ ظ

 نالفدذو حاصلا ف لاق لسر ىادذو مهناف مال_.لا هملع هلوق ىنهمو رسمت ملا فام سكعرثك الا ىرح ١ نسالا ىلع عروالا يدقت ىلعو مي رنيب ويسب اعف كدنو مهناف كراع عسؤيلف ككالصهللا لبقتي نا رس |
 مسالاودوفو ودافوادفولا ع بجو بحصو بحاص ل. هدفو عمجلاودفاو وهفالو-ردروىأريهالا لعأأ| ١
 مارحا كرئاهنافىو هيلا فالخ (مارحماهرمشنعزارتحالا هلوق ) ه«تةاسراريمالا ىلا هتدفواوةدأفو 0 ٍ
 ةءارقلاو ل علابميدقتلا مالءلاه.لءىنلارك ني ملواكربك مؤ. لواسعق مئانذافةالصلا ترض-اذاهل بءاصلو ثريوخما نيكلال مالسلاة يلع هلوقل (نسالامثهلوق) سكعريغ نم ىوقتلاعرولا نم مزابفأ]

 | «ىأ ةياعصأ !ند نآرقلا طفح (

 بحاصلاردارأل ةنيعم ىهف متفلا ىف ل اهىلمعنباو ىذمرتلا ةياور و ىايزاممفانوتسا' امهتارهاظلاف ||
 ىقق.سام ل يلديامالساامههدق | نسال ا نمدارم اقع ادي ةعاط رثك !ناكمال_دالاى هدادتماب هالو
 نافرهن مالسالا فاشن باش ىلع لسا زيش مد ةيالفامالسا مهمدق اهء| او ةر عملا ىفاوناكح ناف ثيدحتا| ٍ
 ىامتلق ةكلمىأ ىنبالهلوق نمرردلا ام هفلاضلاثرموملانيكلالهلوق نم ىلي زلاىفامتاقأ]
 قمسو انهرردلا ىفامريظت ق.ساهت جلب زلل عقوو ماما نسادرك ذاك باوصريغوهو ةيادهلاهبف عترردلا |
 نسحرسفواوجو نسحالا ىلعاةلخ نسح الا مدقر ردلاىف (اهجو مهنس>افهلو3) هيلع هيأ | ا

 اذهرىلا ةجاحال عئادملا نعر هلا ىف (ىل لايةالصمهرثك ا ىأ هلوق) سانلل ةرمثاءمنسحالا هناي قالا
 مابح مهرثكا مش ىهتنا هفلحت ةعامل ةرثكل دس هجولا ةح اسم نالهرهاط ىلع قس لب فلكتلا|
 ريك آلا ايون فاظتالا مث اهاحرثك الا مالامرثك الا مث جوز نسحالا مئاتوص ن سحالا مث يسن تفرشالا |

 مئاالب اواسا ىلوال اريغاو مد ةولو مهرثك ارمتعا اوه ة>ءاولف موال اءخئاوأ مهند عرقأاو وتسا ناف ةبانجأ
 ىنأ ثيدحت ارت كلذ هل هركمنم ةمامالاب حا ممتالوأ ة.فداسفل ةهاركلا نانوهراك هل مهواموق ماوأوأ| |

 هحرمشو رب ونت م! ءةهاركلاوال قحاوه ناو نوهراكمل مهواموق مدقت نم ةالص هللا بهيالدوأذأ]|
 مما ثدح نءمعتملا مث هلوقو ىلوا مةملا مدقتو لاقريلا ىناكئيلوق دحأو هرفانسملا ىلع مجقملا منهل ةو| ا
 انحش ههجوو ن د> نعمهتلا ىلع بانج نع مهتما مدت ىتةملاة فم نع ىوحل ا رشو روغلا ف يذأل ْ :

 ىىذلاورهنااورحبلا ىفاذ كاين فقالا متهلوقو باستا نعم هتلا ف تدل نع مهتلا جار نان ا
 مدق عرولا فان وتسااذاامها نم جارعملا نءرهنلا فام ىَذدءنا قباب وثمواضفاف هطخ ىومتا حرمت ١

 نم مدقي ءاحاوأ لاما: رثكوأ تالا ةفاطأو اة جو زلا نسخ ىنايوتسا ذا كاذكلاقب ناهمف امهمذقا ]||
 اذه قمهضعب نعلن دةواوضءرغصالامدقب مهوق ىو ضعلايدارماامرطتاوهرالو كلذ ىف مدقالاوه|
 سرّدال قسلاهنمو#ج رعالا محازتلا ىفدحا مدقبال(ةدئاف) بتلك. نان ءالضفرك ذي نا قيلبالام ماقلا|
 ردلاى فك ا ةتعم او (حلاديعلا ةماماهركو هلوق) ردمهناب عرق أ* ىحناف اووتسا ناف ىوءدلاو «انفالاز| ١

 مل ءلاسنلاهم نعددعبلىنارعالاو ىلوملا ةمدنع هلاذتشال دعلا امراع لولا ةماغلذ ىنارعالاو نت 1
 ل-.ادبة-راص ىأ قساسفلاامأو اةلطمالمهنمةلوجنادارملاو ماوعلاوداركالاو ناكرملا ىنارعالا لهو

 ىلع ىنتم هعنمر ذعت نا ةعمجلا ىفالا هلوق نه جارعملا ىنامو هني درعابجومال هنالف هبلع عدتبملافطعأ] |
 زاحاوم دق: ناو جتفلا نعرمن قرفالفددغتلازاوج نءهيىتفملا ىل_ءاماةعمج ا ردعتزاوح مدعت لرقلا | /

 سس ل

 ١ | نع مهنملا ىلع ث دح نع مهلا مث قيتعلا ىلع لصالار حم مترف اسملا ىل-عمقملا محا وضعرغصالاو اسنأز 41



 (نمعملا مث نيمىفاثل ا ءزحلا) ١

 0 ةسفاذمو ةنامزلاو داقالاوماقسلاو ملغلاو سد | ىهو «دازهداد هموم و ةرهوحانععا رث رو

 أ هنا ةنامزلاريغداعقالا نادر ال1 ل مارت ماما طا رع همأ.ق وو رغسلاةداراو نيالا

 ا 1 هزلاود اعد لال ماق !|لوعث مدع لعل دب امهءالكى سلو ة.صقلاباهئءرش ىلا ىه ةنامزان او

 || هناريجمأتو رزعرذعهل نكي ناقماعلا ىلع صاخلا فطءنماماعامهفطعف ماقسأ اًءإج نءام-هف
 أ ]ل ناكاذا اذهورردو ؛رطلادعسم قالذم حاببالة لل ادعس ىف ةعامجاراركتو هءلع توكسلا
 أهل اءو ةءافك ضرف ل قف (ةضب رف سانلا ضعد لاتو هلو5) ةملال_هئرمشو رك لنك ناف نذؤمو

 م ءادودجأ لاق هدو نبع ضرف ةل.قوانبادصأ نمةعاجو ى ناطر حركلاو ىناشلا تا مأر ثكا

 اايعا اانباكعأ ن نمدحأ لقد :لهناهرهاظو ةباردلا قاذك ىذاشلا ب اهصأ ضعدو ةعرجن ناو قاععاو

 :رثشد ال ةءضرفلاب لثاقلاو لاق ةينقلا ن نءةيلاليئرشا ا فام هفلاذضو ىف :ىهقلاحرمد هب و نبع ضرف

 0 رمل جارعملاىفام هفلاخي واننعش لاق ن اهو نبا حرش ناك ادر فن ولو مصتخ ةدصال
 ١ ) .نالص مالشلا ةءلعهلوق ةضر ةلار لئاقلا ىلع ةحتاو نمعض رفاه ايلوقلا ىلءادرفنم 3 معا

 ْ 2 :تناك اوزاوجاديفراذهو ةجرد نيرثعواعضي ةقوش ق هنالصو هتنب ق هرالص ىلع ديزن هعاج ىف - نحيا
 1 تناك لب مهتومب قارحاب مالا هيلع هام ةيافكضرف تناك و لوادرفنم هتالص تزاح ا1نعع 5 0 '

 ةلألا نوكل ةضرفلادفبالنيعكا ارا عماوعكرا ىلاعت هلوقو ىايز هباعحأ لعفو مالسلا هيلع ةلعقب

 ءلاذ عضروةيانعدح ورم هنوك دعا ىفالا دص ار اجتءالصأل مال هباع وق انك
 علو 00 لح قتلا ىلا تالثلانيباموهو اهكتغب برعلا رض ءدوءاسلارسكد

 أ (خاو ًأيلعالاو هلوق) راتقم نو رشعو عض لوقتالعضرلا بهذ رشعلا تزواحاذانتأ رم رع

 كلر ”ازلاذا ةهد 1 ورم يا واههص امعىأ ةالصلا ماك>اب معالا
 1 - ل

 ف ال هلا ماكحأ لصغت ناراستعابةنسلانىأ مهرثك أ و عى عقو مث نموا نه هسبلا جاتعريغكلذ 0 / 0

 نول ال ناو هثيد ىف نعطن ن ..م نوكمال ناو تت ار ةمنوكمالنايدةمقالطالا اذهواهنمالا 57 ماسنا مل ٍ 1

 ىلوأريعتسملاو كلاسملا رهو -اتسماو لاووأ ضاقوأ اطلس هعمنوكا ناالا ناس الزتهىتالصلا
 انسلاعوضوم نع جرن عوج رلابةنالرهظت هل رأال جرب ناودللن بيت هر_هأ| قامو ريعملانم
 0 رادع( ةءارقلا نمن < ناك اذاهلوق ) ىو ج اندن ءلقعلا نم لضفأ ملعلاىتفملاةينم ىف (ةدئاف) رهن

 ان داري نادهيلعحراشلاامالك لج نك« وةءارقلا هس هي موقتامردق ةءارقلا نم .عاذا أب زلا

 تأ نع ىنغ : ةءارقلاهنسهب موقبامر دق املاعهنوكاطارتشاو هل ادرذمال لهاكلاز او همالك

 َ رهغلا ملك امرلعن انه. نمو كلذ ىلع صمدنتلا جاد زلالرتاذ فاق بج اولاو ضرفلار ادع

 ارقلا ىف اراك اف هلا باكل مهأ ارقاموقلا مون مصعلا ىفامرهاظ العا ةلطم أ رقالاىناثلامدقو (ارقالا

 وام 8 امهمدقاوءا وسور دعت ذا ئازاكن افةر هه مهمدق افءاوسةنسلا فازاكن اف : 0 !انمهلعاقءاوس

 فيو أ لوقرعالالعارلا دنت نار قالا ا :لامدةورونلا ى هلوةرهاظ :مئامالساىأا 1 :اور

 رم ابل طاف ركاب الورم مال-ل اهيل عهلوق امو ىلوأأ ارقال ان |ففسوب ىنأ ن نغق هرنعو ىجلب نإ )ا ىقىذلاو

 ملال ثيدحلافارقالا مدقووعا هنوكلالا قس ف“ 5 أ ؤرق [ىوزام لذي هئمأرقاوه نم ه؟ناكو

 ١ 1 رعنالاقو ةنس ةسشعىتت# |ىةرقلا طفح هنارع ند ىور ىت> هماكح انآ أرقلا نوعا .اوناك

 نكاىابزإءأ رك ناأ قا هنوكن ملفا همارسوا فالح اهريز وا هنزاهرم أرعنوالا ةروس لزنت
 ثبداحلا ف سدلو لءالاريغ ئراقلا ىلعمعالاميدقت ىعاللاو قب د هلا ىلع" ىأ ة ةعأ اذ ه ىل. ع مزاد

 «.لءاعالا سن انانالوايغالإءالاوغ ئراقلا مدقت ىلع لدبامفسووبأ هن لدتسا ىذلا

 + ىذلاعجلانان مهقرغ |قعاوصلاى ام قيدصلابقثاللا ب اواو انش لاقرهتساسقلا

 يفلت بالو هلاةماودب - رق أى لق كم هعمرك, وأ ن كيل أ رز ررداهلوقب مالسأاهءأع

00 
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 55 (نيك مالنم ىلع)

 ؛اهحرمشو ةفنلا رئاقعلا قاذكو افالحخ همف كحيل وداشالا ىفهن مزح همدع ىلءرثك آلا ناك اساو, ههنا
 | ر> اورمصم ىنولو هاشالا ىنهلوقو رثك آلا هلام فالخردلا اذ ىو امش هاسشالا ىفامّرقأو دعسلل

 هذذحاذو مامالادٌد عتزاوج مد-عءبناح ف هيهرصت! هيلا هجاحالىضاةلادّدع:زاوج بناس
 اطورششاه نا لعا(ةمامالا ف عرشش هلوق) حاضباالاةدايزل رك ذهنا.باحأو هايشال اةرامعنم 0
 هررذ ءالا هوم نوكيناو ىز<امردق نارقلا م هظفحوةروك ذلاو لقعلاو مالسالاو غولبلا ىف
 : لاقف ىو 1 "1 5 :

 اهنغم لئاضفلا بصقىفز ركل « ةماماطورش ىنماسل اطانأ
 انعت انارق ىزحام راد-ةمو * ةروك ذلقعو مالداو غولب

 امتم ىفاو لوقلا عصأ ىفاذو « ا1ةعحصامنامارذعكدقفو 0

 حالا عشلا نم تععموةمامالا وأ اهف ع نمرأ لورونلا ف لاق حاصص عطقلا ةلمهلاب : صقلا ْ

 ىصملا عاستاب هدودح فاهم 'ر ىكحلاملا ةفرعنباتءأرمئ مامالاةالصن ىدتقملاةالص طدراسإلا
 ب اضأ ءادتقالا ىلءىناثلا قد صر هاظلا ل. رهاظرم غوهو هسلعقدصءاليفاثلا نار ١ اززهش هرقعتو ىهتناءادتقالا ىلع ل رالا قدص ىفذالو عو.تملاوه مامالاف عتب نا ىأ هن ه نم*ز
 0 0 5 ءاقللاب د_هاعتلا لصعل لاحم فدجاسملا تعرش اذهو نمل صل نيب ةفلالا ماظن ماق كلذ م 7

 < م علو 3 عمدح او نانثاهلقأ (ةعامجلا هلوق) ان, انهت حامجلارصتتع نمدافتسي يعراضالف 5 بير همر ترج | ىطاملا فعن هنااا ءاطعأ  نعمغلا هفلأ فداتعا تش طضاذك اضل فاسو ىلا نر طار نما .| قواك هسا هلارعستزماركبةفلالاور تسلا اصلا نم هاج تاو
 002 مالسلا لع هلوقاو حاقجالا هى ةحتبام لقأ امهو حاقتجالا نم: ذو ماسهنال هعمجلا ري غيف مامأل
 0 كلذ ناك ءاوسو ف يعض ثي حملا ىأ ىلدملا ةينم حرتش ىف اك ف.عضوهو ةعاسج ام هقوفاسغ نأ ١

 فعلا يي أ ةعامج ىلصت ال ملحول جارمسلا قو لق اعلا ر يغب ةرمعالو ىلقعي ادصوأ ادمعوأ ارحدأ ارماو أ الجر د
 هن راحوأ هتجوزب هدب ىف ىلصول ىتح هت روأ دهتملا ف نوكح» نان, قرفالو ثنح لق بأي

 سلا تاولصلا نهةعمجلا نالرظن هيف (زاوجلاطرشف هلوق) روت حصفالاو هو هنودوزمملا(ةذك هلوق) : هابشالا ا ىلا ةماما عصت وا.نجوأ اكلم ماولا ذكر ةعامجلا هل .ذفي ىأ 2-7 1
 ةعامجاروثلا ىفهلوقوزاوجلا طرمشاس ويف ةعامجلا ناب كحل أتي فك[ ف ةنس ةعامجلا ناكل“ :

 تاوملدلاىف لدن نيديعلا الص نالرظن همف ندسعلاو ةعمجلا ىفالا سل تاولصلا ىفةدكو

 دارملاربغ ىلعداربالا نوكسف هنم موب لك ىلا دف اسضملا سلا سجل ايدارملا نوك نود عوبسسالا مارك ىلا ةفاضالا ةعمملا فالخ س#لايدارملا نايل والا نءانخعش باحأو ىوجاهؤانئتسا عصنألا
 اودارأ مهتارهاطلاو ىرهزلا لاق (بجاولا هيشىأ هلوق) عطقنملا ىلع ءانئتسالا لم . ل ١
 ىل_ءغياشملاةماععئادرلا فواكرتىفديدشلادرعولابةدراولازامجخالانمهلالدت_سال بوجولا ديك ال
 راذعالا.طةستورمت بوجولااه او أو لاوق الا ل دءأ هقفلا عم اح ىفو اهريغو ةفحتل ىف مزح هب 5 :
 ىعالا ىلع بحتالد_# لاق ةباردلا ف ةعا. جلال ةممحلا ىف فالخل اذااقافت ا ىأ تغلا ىفلاق ى |

 ادياقدجو ناو ه-.اعبحتالار ثاق د ملا ذادنا ىلعاوعجاف ىعالاامأو لاق ثدح عئاد_لان عز لا ذ| للادبادئاقد<ملاذاام ىل_عل محب ةياردلا ىفام لوق أو لمري_غةفينح ىنأ دنع ىعالاو أب | لوق
 د. لاعوطقم هنوكوملاظوأ يرغنمفوخملاو مصالا ىف ديد ثلا ةطظلاو ديد ثلادرعلاو نياعل اورطلل راهنلابال ةلطلا ةلءللا في رلا اذكوه دق« ىبلي زلا مالكف ىهتنا بحت ا ههد نعو هف ن ىأدنعكإذك
 ا هاعن ةيلالبنرشلا فامدازبو ةغللاكهقغلاربغناردلارهاظو اقافتارذعب سيل ةغلل اريك ن ا هرهاظور كرتلا ىلع بظاوبلاذ اعد يةءارذع هلءجو «ةفلارب كت ىناوفاتخاوازج اعانعشوأ فالح نم لجر
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 (نيدعملا خف نم لوالا*زجنا) 6ع

 نا نات رصةوسب تعش دس كلر بال ل و لافي قالو كك هركنال هنا

 دلاقىف اولا ةضسن ىفواقافتا هركنيتعك راق ةروسلاةعاخأ ارد ةءدغلا وىلحتامالكن ماذخأ ا

 ناش و رثكأللةربعلا هما ةروس مأ لضفأ ةر ونلازرخ[نمنغتعكر ى:ءارقلاىواتفلا فو هرك
 رم :ةلا فامزاص خل تفربخرثك الا دن عمو ركمهنافنيتروسرت الو دحاو ةرونسرخ [نيتعكر ا ىفأر قد
 ات 00 ةرامع حي زص نا ىلع اولا ةطهن نع ق.ساسمل ةعونمم قافت :الا ىوعد

 زو درخ ”ةءارقزاوحلالب اني داو طقف نمتعكر اف نيتروسرخ اةءارقه- هارى فلتخلا عج هنال

 ولاة ثد- نهيفاسبهبناج ف رعدةواعسال ةماروسن «لضفأ هنوكيهفصو عم نيتعكر اف

 : | تانامامرلأ ؟ا نود ظنو نمأ مأرقولو عئادملا قاماضي أ ةهاركللامدعدي وو ولا أر أرغب نا
 ارخ [هءارق لمشفز اولا قاطأو ةحتافلا عمةعكر ل كف ةّماتةروس:ءار ةىا ىو دام سحق نمل
 رق 1 د كالو اننا نمىواتفلان ءرهنلا ىنام مان ةعشهرَر 00 اذكن تعكر اف

 ! ارق ناو هصنو تاقتلا لصف وأ ف ىلحلا نءانضش لقناك رمصلا ف الخ نيتعكرلا ىف نتروسرخ
 كو نانهضاق هل اق» .ركال هنا عمصلاو يناثلا ةعكرلا ف ىرخأ ةروسرت 1أرق هنا درك ليف ةفكر ف روس

 0 رانزأ نمرأ ىرتأ روت طسو نمهناثل افأرقم انذأ موا رولا ظسورم ىلوالا فأر ول

 هج وأ ةئالث ىلع ةءارقلا مث د د 5 سا

 و ةعرمملاو دولا ةعالاوءارقنأ ارق حي وارغل !ىوافرحاقرس ريد-:لاو ل_سرتلا اوةدْؤَمْلا ىلع ضئارغ هلا

 ةءالن اىلوالان كء/]ةزئاحاهلك تاناو لانة ءار ةلاو مهفيامك أرقي ن ادع: عرس ناعل للا: لفاونلا

 ل ءاوعلادنءأرق ةءالف مثالا ف نوعقباعرع اهغسلا ضءد نال بي رغلاتاداو رلاو ةيبمقلا ةءار لا

 1 كتاكر نكس وأ نوفقس |ىرف مهنيدل ةنايصقاسكلاوةزجورماعناورفعج أ ةءارق

 د تلق ناف ىلعلل ةلملا حرشر ماعز ءصق>و ورع ىأ: :ءارقاو رات انضاشمو ةبيط ةدف ةدهعص

 اعد ةعذارملا لب ةعرمسلا ىنان_امةدْوتلاندار 1 دلت تاق لّماتةءرسلاوةدْؤتلانأر 2 ٠ خي وارتلا و هلوق

 نع لن نمريثك دنعزوبع زا او ةقي قالا نجكا دان م رتل | ن نءقشاقعفو رمان: مئخن لالخالا

 00 ل !لمش امىئنلا لادا ارملانأ ىلعءانب تان الا قال نلاقزوس امه عملا نأت : نملك ءاقلا مهب ديرب

 قاس انما واقلط» امهم عمجاز اوج مدع ميتا نكل ى هن لب فنانه سدل لاقيه اسعام طقس
 1 زامل مومعب ىلوعلا لبق نههنالاق. نا تاوخلا

0 0 00100 

 طن انج <( سس ب“ قد د د د
 00 د

 ْظ
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 عل 2-2 ابل لل لل ايس يبوس

 زذد لع دومدق ١ ندا وادم مهم_صنو ماع فرصت قاقتس| ىريكلاة ىربكوىرغص ىه
 الور ردهيلزعيو قسافلادي رقمك و ارداتاغالقاعأر ذاسلساو هنوك اهربش و تاركملا بحاص

 دا 5 هفالكنراقماوه ةهاركلا ناحىف قسفاادار ماذا هبل زعدو هلوقوهركم و هلوق نمد ةافانم

 !اقام_منب قرف نكل ىسغلابلازعنالا ف ىخاقلا نب وهندب قرفالاذه ىلعفئراطلاهنافلزعلا

 ا !| فالدعا.شرق نوكحي ن|مامالا ىف طرتش ءاضقلاو ىمطعلا ةمامالا «-.ف قرتفا اعف هترادعو

 لود ىلع ىذاقلا فالخت ىتسفلاب مامالا لزعسالو ىذاقتل ادّدعزاحود_حاورصم ىفهدّدعتز والو

 لزع ازهابو هصنو نيدلاءاهملربكألا «ةفلا حرش فاك غلاء لز رءنبال مامالا نا ىلءرثكحالا نال صأ او

 ا ياو دصرلخ جالا ةوريصو قط ذو + او ةذرلا نمدوصقملاتوفيام ناب رط»
 ا 10 وهزمعل ةماهالا عهسغفت : هعلدشو مولعلا ىش ىذلا ضرملاو مهدلاو

 - أ نءنيلوقلادحاو ىفاثلا نهتم قراخلارف و همدع ىلغرثك آلاو ئراطلا قسفلاب لزعلا
| 
 ا
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 75 (ىكجبسمال:ءىلع)

 ليقو عامتسالا وجو ىف حب رمد مهمالاكن ا ملعاو ىهتنا كرتلا ىلع مذلا بترتل نوجولل باطلا ادهن ١
1-2 1 - 

: : 
 يد 0 عامتسالا ىفةلاسر هل ن اهداز ىراةنعريوشلا ىحعت اضقلا ىذاقهذاتسأ نعى وهلا لقنو ةبافك ضرف#

5 1 2 3 

 وغصب ص حاملا ىفو تسيب ىن.علاهرسف (تصنب و هلوق) نبع ضر ف نآرقلاعاقسا ناس أ
 000 او هتلم أءانالا تيغصأو ءوك كعم» تاماذا نالذ ىلا تدغصأو كم هل_.مىأ كعمووغص

 هيفسينو عاقتسالا ىلعمدقتمتاصنالات اة ناف ها عه ابن اكل رلاخااهسأز تلامأ اذاةق :
 ملام لع بلطءانتعالا نمفعضأ اسعق او ناك ام لعذ ىلع ةهو ادا بلط:ءانتعالا تلف هنعرخأ ١

 اتسالا فالذي ناسنالا نأث وه تاصنالا درو لّوالا نم سوفنلا ىلع قش اذه نال لعف نك

 فريز 7 (عؤملا تس ىأ ءاوق) رانلاوأ ةنحمأق مهضعب لوق نم كو أو هو هاقع نم ىأ بهرتلاو أهلوقو لل هللا تاون ىىأ (بيغزنلاة نا هلوق) ىوجدوصقم تود هنال نودل |نمصخأ تاصنالا لاق ١
 50 قو كلذك لفنلا فذ درغنملا امأ ل_ةلاوأ ضرقلا فم ءاوس نآرقل اةءارق ريغد لغت_ث ال مامالا ذك

 تان تا و اهنأس الا ة جير ةب ابرعام ماللا هيلع هنا ن مىوراموامهرك ذدنعرا تلا نمذوعتيو ةذحلا ل أس ضرف

 © /6]رإ تعري تال عيمجتلاهالاو فوسكلاو حب وارتلا ىف ىنعب هلعف كلذ بلط هذم ملعب نم ماولاذه ىلع ذرهنلا لاف هب , ا

 - تق 2 لعافلا فذح فدك لاقي امنع باوج (هملعمؤملاةلالدإ هلوث) رذذلا عمولو ا ههريغ ىف هوركمةلفاثأ| ظ

 بوو هئاضتق الدس افوهوروك ذم رق هيدارب نال تحي (أرق لع غطءءلوق) هفذحزوحال:دعوهو
 تهرتلاواب.غرتلا هنآ أرق ناو اق تاصنالا هلع ب« ذةنح ىندملانال ةبطلا لبق تا د

 نيدو ةالاعإ نسق ك سو هبلعملا ىلصىنلا ىلع :الصلا وةيطخ اعوقو ىضتقباضدا و 5 :

 وهو فو ذحلا أر قوأ هنةقح ىنامهنم لكل امعتسال ب.طخماو مامالا نوده.لا لود امراسمع ار هبط ظ ةلاحهءلع عْوملامس ا قالطاذا ّحْوملا فز وكلا ىلعهياوجرادهرك ذام مزادالو ل-لا تفطعنم نول مامال ريغ ةيطخلا لاح وهو ب.طخمل اوه بطمخو مامالاوه أرق لاف نا نم ىنرعلا درك ذاب بادفأذ
 ةراشاهمفف ىلب زلا لاكش ادورو مدءلردا تملا فالخ ناك ن او هءلءرصتق اسغاو ىو هيلعرمصتق [ىء

3 

0 

 0 را 1 م لب هماماأ رق اذا ومار قءالذ اح .ريد_ةلاو أب هنأش نهام م واايدارملانا ندد ردل ا فام ظ
 0 5 و مسو هيلعهللا ىلص ىننلا ىلع لصوأ هاما بطخ اذا حولا رقبالو ب.هرتوأ برغرتذبآ أرقناي ص ْ ظ

 كش 0 ىهسقعت نكس مامالاو مؤملا نملك ف زول ةهيلعو بيه رتوأ بخ رس ًارقنأو تصلبو عقم
 2 0 426 3 < بطش« ورنزسك عون هنا يبيت ذل اليتساردل نع تونا وتو ناك

 : 8-5 3 رهنل|ىفهلوق نما ذخأ مامالاو مولا نملكقزوحتلا ىلع ىنتن هياوج نا نه قسانرردلا امل ظ ال يخت ير . أ ةقيقحما فاذهو ىروتاءالعلا نمرة كح دنع امون عجازو و هبلا لود امرا.تعاب زا لصوت ا 0-0 كاي ةسلارو ةقيقحارا ةدشلا» هزادعو هتقرقح ىف لمتسا مامإلل ىلصو بطخو أرق ىف ريعذلا ها

 7 || هلوق نمأرقل ةسنلاب هنال انقلطمال ىلصو بطخل ةمسسنلاءاضب.أ مامالا ىف زودتلاورس هلاقام ىلع مرو
 نانارسىأ .(هسفنفعماسلا لصر هلوق) هتقيتحىف لمعتسم ب.هرتلاوأ تيغرتلا ةبآأر ناوأ

 اهطاع تعش الف عاقسالا تو فياعىاد الهنا لصاخحاو هءلعاوا صهوة دن ءروجولا لمتو ل ع8 ْ .

 َج ران ةلظلارك ذنمهادعامامأو ظءاوملاوعامقتالاوءافلخلاو هلوسر وهلا ازك ذ ىه ة.طخ او امالس ربال ظ
 السك ىو أ دعامتلا ط. |ىفو ةلظلاحدم ىنفع أ اذا م الكلاب س اال تارمضملا ف لاق اًذغو هبط نق ١
 تو مالك-|!ةهاركق اوفاخاو ةمطخ لكل ةلماش ةطخلاو لضفأ وندلا نا .صعأ او إال لم م
 لاق(توكسلا طوحالاو هِلوَد) ىوجرك.نملا هب ور دنع سأر لاو نيعلاودملاب ةراشالابسأنالو 7 1

 تلق ةناتبل |ىفلاقىناقتاراصتتخالا نمرصخ | هريظنو ذاشط امتتحالا ىف لحخد | ىأط وأ مهأوق ك 0

 حصالاف نيةعكرف ةروسأرق (ةمتاخ) اطايتحادمأ لاقب ناس امقلإ نال سا.قلل فلاخم هناذو ذشلاهجو



 ةروس نموهز عباسلا عيسلان موهو

 نملعقو مالسلاوةالصلا هءلداد#
 نآرقلارىلا فاق نملة فلإ

 ارذ) ناك(ول) حو ريلا ىلا هنملاوطلاو

 (هطاسوأو) تقولا عستاو (ازهظو
 ناك (ول) نك ىلا جب ورمل نهوهو
 ناك: نموهو (هراصقوءاًسعوأ امدع)

 عاطواب مان اك(ول) نآرقلا ارخآىلا

 ارقلاةلاطاىأ ( طقفر فلا ىلوأ
 0 كراك
 كلذ تاواسلارئاسفواطاجا نوتتم

 ريتس ملا ط:الامهد :عودج دنع

 نم ناك اذا الا ثمح نمل وطتلا

 ةينادلا فأر قامو ىلوالا ف ارقام

 نيب ناكاذاامأ ى" 9 ل

 توافتلاربتعيف ار 0 ا الا

 نان ديو فورحناو تاماك || ثمح نم
 نيةلثلاو ثلُم ار :توأ هَ :ل|نوك

 اذهو ةمناثلافث اًدلاو ىلوال !ىناثلثلا

 توافتلاف 4 |نا اع ا.دعسالان اب

 ةلاطاوهنسأب ل مناع ناو

 هركباناو اعاجب اهركت كوالا ىلع ةساثلا
 0 ا ا
 نمئث نعت :او) ٠ هركرال نيداوأ
 رك ناكءاو تاقلطم(ه ةالصل نآر لا

 ةالصل هروسنيدعت ه ىلع الوأ ةعملا

 ىفاشل لاقو ةافلا ىوس هيدب رب

 ةروسذ د نا كس هنعهتلاىذر
 ةعمجل ا موردثارهدلاةروسو وةدوملا

 عزاليوةال-صلةروسنيعاذا اذهو

 سأنالفاناحأ اهأر ب ناك ناقاهم اهملع

 ملاذا راما قو

 امناوهريغيزاوحادقتعا اذاامأز زاوحا
 رن الوإ ءركمالف هب اءرس أاهن ءالاهارق

 ةبرسةالصلا تناكءاوساقلطم ( عملا

 ةيرسلاف أرقي كلام لاقو ةبرهجوأ

 5 رغب كعدعي

 أ ةمافلاأر قب ىفاشلالاقو ةءرهجلاىفال
 لاله ملا :

 مهإ ىلب زنا ىف اك مومأملاو جماعالا اىأ دفن اكرتشنق هلوذ

 ةا[

200 
 (نملا تف نملوالاحما)

 ف خوسالاةقل ليقو اوصف ةرثكلهبوعم لصفالاهأ (عداسلا عسسل موهو هلوق) رهنأرملا

 نلفاذه ىلعو سم مجاب قاعتم( نار ةلاون ىلا هلوق) رثك الا لوةوه (د# هروس نموهو هلو
 ا 8 تاكول نا حءامئاو ذامن اهه> وو ههجو نيسبلو لمأت 4-. ةواثذش لاقىوجراصقو طاسوأ“ هلا

 7 قالا قلم ل صفا هجر هاء ىعامأ ل صقل لاو ىلااهجارعدأسلا عسسلا موهو هأو قريعغلا
 ذا ' 3 هنا عمرك ذام مزلد ءالفجيورملاىل اهنم لاوطلاو ذ»د حراسشلا لوق كلذ ىلا دشرياكالاوط هنوك"

 نمجود ريلارعلاىففةلةادةياغلا (جوربلاىلاه:هلاوطلاو هلوق) لصفملا ىلعدو»ب وهو قريمضلا
 نبسلا كر طسو عجطاسوالاو جو ل نه هطاسوأو حرا كلالوقل فلانموهوردلا ىفاذكولاوطلا
 اصقلاىأ ىهو حر اشلا لوق هفلاخو نكبلرخآ ىلا طاسوالاردلا ىف ةلخادةياغلا (نكللاهلوق) رهنأ|

 عشان واس ارئاس فو هلو5) قأساك د < تهذم ن ع هيزرثحا ( طف هلوق) نكمل ند

 ةيليقو (ثائلاردق,هلوذ) ىوت 0 ءرهلا ف مدح
 لع ةساقلاةلاطا ركالف ىعهامأ لفاونلاربغىف اذ هورداهم زن ى زئث ى أ (اعاجام رك هاوق) ردفصنلا

 1 تح هري-عو طمأن نعروتلاك القا ةروالا نة فاوزعلاو هرهطظتساام ىل_ءاقلطم ىلوالا

 أه عهنام الالد اهب سامال هن اىلد زل زلاوك#ةىلوالا ف 0 أرقام نمع ةءاسثلا ةعكرلا ىف هنءارقامأ ةهاركلاب

 هاركلاب مزن ةينقلا نع وغلا فن كل ةيناثلا فاهأر ةمثتلزازاذاسرغملانمىلوالا ةعكرلا فأر ق مالسلا

 || رَط 00 اذهزاوملا ناس ىلع م السلاو لع هلعف ل محو أهسفاننال سارال طظغأو ةمهم زن اهتارهاظلاو

 ل رع نا ةعكرف نآ رقلا علنا يناثلا اهداعأ سانلاب بطعأ لقال فار رق نابرطضا اذاامأ
 مغ مالكلاو (تانآآ ثالثب توافتلاركراسا وو ىهتنا ىتلافاذكةرقملا نمةئاثلا أرق
 | 0 هب ناك ماللاهءلعهنان ءناضيشلا هنأ أن لكشرالف ع ادب تدروام

 هرامأ (ةحتافلاىوسهلوق) ثالثنمرثك ان كوالا نم لوطأ ىهوة .داغلا ةساقلا قو ىلعالاب
 0 نأ نمىعلاىفام قذاو .ةهتهج تفاتان او اغلا نيمعت ىف ىؤاشلا نب واذندب فالح ال هناىملا

 جى فال | غااعاج | ةذرعتما !هنااملهجومريغماقملا اًذهىف ىفاشلا الك ذناللاتةحتافلا

 ثم ة هيد_صاصتخائئثلئثنيدعت نمرداهتلاروغلا ىف نكمل بو>ولل انهنعو ةيضرغلل هدنعذ نيمعتلا
 | سوادا ىلاهنازمن عقلا خلا (خلادقتس ملاذا هاوق) ىهنناهجوأ ى رافافم ريغ معنال

 ةمو ادملا مدع لح 000 ماوهو ةهارك-لا لء ءادذاالوأ اق ءآر آر ءاوس ةهوركم

 اا رعقلا نكن ةيناةنسلا اولاقاذكوانا.-أ كلذ ةءارق تحسد لبر صءلاةدفنح هلعف, اك ةموادملاال
 0 سَ !اام أ 6م ةيسالمل [|كناكما اوس (اةلطمهلوق) رهخ صالالاو نو رفاكدلا

 4->ر و ةريح ذلا فاك خد الاوهو هب رسل !| اذكو قافتالانف رهنلا فاك لحنا مد- ءدا ارملاو هءرهجلا :

 نأ ل ا دس نترات اش اًةيرملا ف ةحتافلاة "ارق ن نسعسيو ةيادحلا فاه خفلا ىف

 ا

 6 ءكلانةباخعلان هداك -ءنع قوردرعو ادماف نر كيو دم تايناددار دره او طوسنم ع نءلةراعلار رداف

 ارقلانال(لكلا ىف ةةافلاأر 7 «ىذاشلالاقو هلو) 0
0 0 0 

 ةاذاوىلا عن هلود الو معا ارقلا, ترهجاذا ايش كن اد نارا مداخل سلع ارق كلام ماماللو
3 

 سانلا عج دجأ لاقو تازئف مامال !فاد نؤرقب وناك ةريرهوأ لاف اوتصت ًاودلاق ءيسأف أ لا

 2 مك أو هل اوعمسات نار ةلائرقاذاو ىلاعت 0 هلوذ) ىليزةالصلاق هن . الاهذهنأأ|

 لبامامائراقلا نوكآلو ىد: ملا س ال عا الا نو> و م ىندع ند :ةالراط>اذهنا ىلعريسفتلا

 0 + ال[ صو صنملال طغالا عومعلةريعلا نالا ةلطم نآر ةلايرهج اى :عاتسالا بوجو ىل_علد مهمالك

 | . :هناصنابرومأمووف ئرا ةا|لوامةبتاصنال ابرعالا نا قكرسلارعسفتن ءىوحلا ل ةنو فلا نعرجن

 ! لدن نور اة ديقعو ةهرورمذال فءامكلد نم هإرف:ء هع وهل ال 5ني-> نآر ةلاىوسا
|| 



 .ءعإ ( نكح هاله ىلع) 8

 ىم-:ال كلذ ئراقنالىفانمغرملا نعىباي زةكصلا مدع ممالاو .(همفع اما فلتخاهلوق) ةيدعسلا ا

 نعرهنلا فام عج رتلا ىف هفلاخ و ىناتسهقلان هردكاح محاذاالا ارارعاهر ركولاذكواّداع لباثراق 1

 روصتو وأ لّرالاو لاق ن كل ىلوالاب ن انما د دخ نون ص زاوجلا همشالا ىدخرمدللاب زعم ا
 تحن ا لاقن ان ىيلعتلا ن«هالومن ْهَرفَصم ىضتقءقتءهناهدمعالثم ىّدااذااهف كاما انا .كحم
 - هالاىب ار نعردلاف (هذنءزو هنا عصالا هلوق) ريد-تف صو هتالص أر ةفو-تلاف قال :

 مدعم معن ٠ نمةيريهظلان ءىوهلا ل قناماذه ضراعب الو راصق ةئال”ر دق ىلعدي زي هنال اقافتاةدعلإ

 ظفحو بجاوةروسو ةحتافلاو نيع ضرفةالصلاهيزوتامرد- 6 ظفح نالءاوجرا خصال نالزاوح 4

 امأو هحرشور يوتا ءلضفا هقفلالءتو لفنلان ملص ناغةلسو دبأف كبح لارا نارقلا .

 ماسقالاهذهتأ 5 .- فلا ىف لاق بجاولا نم ئدصقنوو زكملا او أ. ف امذ>وارفس نول
 ناكولذا لك ثهدوحتلاو عوك راةلاطاكاضرف لكلا عتواهوكوةرقبلا أر ةول هنا نم لبق اسفة

 ىلقامرظنلابمسقتلا نار ملا فك ب اواو ما.سقالا قاب نمأةاضرفالا:ءارقلل ردق ىتحميل كلذكا||
 ناهل_دو مدملا سأرلا باعت سا ىف ىت-ة.ضرفلاب مهيوق دار اط امرك ذاَم ىضتقهو اذه لاق عافبالا 1
 ةضاغلا ارفسلاق اهتلسو هلود) كاسو تبجاوو ضرفولا ميسقتلا تافانل ةيضرفلاب لوقلا مسام لكلا ىلا 1 ْ

 0ايزكم اذه لوا هلا فاتك نو ضانر د -ةروسلان اف ةتاةلاةروالا ا

 ىأ ةةافلادءرفسلا ىف اهتندو فذصاالاتولو رهثلاف لاق ىوج معلا ءَز موه ىذلا فاضملا نع

 ىأ ةءارق نا مهوبهركذ ام ىلع هنا ان ماهمالا لوقأو ةنس ةحتافلاةءأر 5 نا هما مال ىلوأ ناك لءاشةروس
 امم الق ء- عج اال عومجا ةمت كلاي هيلع موكسحملا ناب باح | ن ناك« و ةبجاو .مأ عم ةنس هامشةرو» ١

 3 ل - ةمترم كل ذءارو سدل ىو لاقراصتقلا نه ىنعب (* اشةروسىأو هلوذ) ىو#
 نانكو أردق فس 5 ل :ةفىلاعت هلوقك تاكو مةريصق هنأ رقولامثلذءارو لوقأو ىهتنا ةنساسإمل

 ضرف لوق» ن همس ومم نأ ىلا ءمامالا لوق ىلع نياشملاقافتاءئزت كلذدءا ار نافرظن مث ىلاءنهل

 ةحاغلا فغرصتق ااذااذ : اور أ | ىفامكح فالخريغ نم نات ماهدموعا ىدأت . مامالا دنع ا ١

 ىقامأو هلوق (١ اضن جاوالالو لب ةنسالالص نوكد.ألدن|عمهيالص تعصةكافلاريغ ىل_عرصتقا وأ 1
 هرقأو ذر ا ده ف٠ فذقلا عمةنسلات ةاعارم ناككمال /(جوربلاةروسوحت ةرهظلاورعفلا فأر ةفرا.تخالاة لاح

 لالاامأ ةباردلاودءاو رلا ىف هما ءدق# هل لصأ الهنا نم مردعأأ قامو هريغو ىجاي زلا هيلع ىرحو اهحارم#

 راصرارقو نأ ىلع ناكاذا هنالف ىناثل امأو اضأ رارقلاةلاحمريغصلا هاعللاءمتنوتملا قالطا نلف
 جوربلاةروسر دب ديدختلا نكل ف. ةذهلا ارث هناكن او رغسلاو سلا ىعارب نا يشف م ١

 دجوب لو باظاوولالا هترنس ىلعلديالاثدشَر ة-لاقأرقماللا هيلع هنوكولةنيلو لبلد نم ؛ هد
 ةيادملا ف هلوق مهين اىتش اذكهو ىرخأ هنم صاخمارادةملاو ةنس لصفملا نمّةءارقلا ن ابرولا ف هم

 ىق ناك اذا تاق نافاهرتغو د ا 2 ا اعارم ناكم' 1

 رقسلا م ادق تاق نيتسىلاننءيزأر غلا ىفأر هب ناب ىلا وطتلايةعا ارقلا هنس ىعاريف يقلاكن اكرارقو ل
 يفر را دو نم ف ناكتناورطغلا از وهنا ىرتالاةلعلا عمرو دب واو فيلا وأ ا

 جوربلاةروس دي دْملا نا هلووهن عقدنأت ل صفملا لاوط ن ما منال ل دى ' الادد_علر ظذلاب سل جورعل لا

 سل هعلست د عيف: دك ماوأ ءانعنماهةلطمدم رانا ةيظاوملابالا تدثتال ةءتسا|ناىوعدو هيلع ليلدال
 ىالطالاكلذد سمت ىلء لل ل دهريغو هب جل انوا تامل اطفال هدق مالكلا أ

 (لصفملالا اولم هلوقإ) ىتجاو هينقلا نعرهن درغنملاو مامالا مذ ه-قلطأ (حمارضحلا ىفاهتنسو هلوق 1

 ىوجةءافلا عم مسقلا اذه ن مولد وطلاروسلان هنت ءان نين اةءارق دار ااوقارغتسالا هره ا

 مهفلابو لب ا غالرس كلاش امنا لاقو هه ءاطلارسكب لاول |
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 (نمعملا يف نءلوال اءزحلا) 0 1

 00 ااا ااا | | | | ((ر6ر|/88|68[إ8إ8إ للا

 ' ودية ءارق ىه ال ن اسما ةكرح درهم نال مص |لوالاو خاعدلا نود نامشللا لعفةءارقلا نال فورا

 لكلا هس نارهجناوارهج نوكمال نالجرو |لجر ععسول ث رح ةمفاخملا فأر قول ةصالخلا ىفاخ توصلا 0

 اذكو ضعبلا عام |ىناك, ل ع.جلاعام»ا ىلع فقوتنال اره ادح نا لاكش الاه جو اندعش لاقربن لكشم |
 قالطو قادعود والتلاةدعم نو>و وةعمذلا ىلع ة.عمتلاكف الت الا اذه ىلءقطنلاب قاعتتام عمج

 7 م : : 6نمددالهنا يدصلاو ىنعلاك اضاف الخال اذه ىلعهلءج نم مهتم عملا ىفاوفلنتخ اوءانمت ساو
 ادب ناكن أو هلوق ) حاكتلاك ةل دام نك« ) ناو لو دقلا ىلعفةوتبام لكر هخلا ىفداز فلا ىفاكىرغشملا /8 يور 2 1

 َ رسعةرامتخ ا اذهو فصول ىهفل خالف ءادال 0 ا ةيادملا كام وز 4 "ناك
 ةجوو ى ز خم ًالاوهودرع ذلا ىو يحلاوهو نانعض اقل اقو نيرخ ان ةعاجو مال الارذو هعال 0 ل 5 530 د 2 "افضل الا هلا 3 8 3

 وأى ماوت) امهدح أ دحويرلو تقولايواةعاجلاصتتعرهجلا ناةتفاخلا متن مةياددملا ىف هراتخاام [] نع. .ةنيبو ربا” هيو:
 هلون) رهئارهجدع هلوقلكلذكرهظلا ناك ناوركذلاءاهصخواووسوا ناكأ د-عالثم ىأ (ءاشعلا تاو تاو 7 00 /
 |ىرذ د تلا نمرامخاوهذا ب وح ولا ىذةةافرادخالاةغرصد ريغصلا عماجما ىفا ذك( نيب رخالاىناهأرق ّ ل ا و

 [هلال ب اصقسالا ىضتقيام لصالا فرك ذو مصالاهناهراغلا نعرهنلا نو ىتمع عرمشلا ب اصر امخ |ىردت 1 (ىذر 67 <:
 ًارهن هيلع لّوعبف حرس أ و هو جتغلا ىف لاق نسب رخالا ىناهأر قي نا*ىلابحانيءلوالا فةروسلا كرئاذا لاق را 12 "دودي 0

 نالق< (ارهجهلوق) رهن باراوهو بحتال ليقواض. اةيجاوامتاىلاءاعادبق (ةحتافلاعم هلوق) 6 0
 نالةياو رارهاظوهو (ععالاوهوامهبره<ةياور قهلوق) اهدحوةروسلا قواامومفادنق نوك لإ 5 ا - فاطر
 لفنلاريبغت ناك: د-او عكر هتفاخناو رهن انين عج ارذعت املف لفن امهفةحتافلاو ةجاوةروسلا | قاسم 0 ةلردر“ عسلا

 3 سه « ب. 2 نما ٠ 5 8 . و

 لا اوهشالاوهو ةكافلا مدقب مهضعبدنعو نيءلوالا ةقلما_ منال ةحافلا ىل_ءةروسلا مدق مث ىلوا تفوز 0 ىأ مب / اإل
 < كف الا د :ة2افلا:ءا ة.ال- 1 1 0 : 000 تاع .
 وسلا لرتمق نيد رخالا ق هم>او ريغ هع م ارقنالةروسلاارشو ةحافلا كرت نا هلواري_غن نم ريس ىذ#ى -- هالي

 ةلاةنس ىلع هافل ادعو روسلا عتتل كلذ هل سدل مهضعب لاقو ةم>اودحافلا ئا ٍتاقنمال نياوالا 0 001 7 تب رتإب

 حنا اورهجلانيباعج نوكيا هد >وةروسل ابرهجول هنال (امهمتف اخص ةباو ر ىفو هلوق ) لد ز 1 0
 اة 1 2 8-50 هسا سألت ًَه ا وع ملا 5 هه 0

 0 اي زةروسلا فالك عتب تسدلو اضن | قتسا ىهو اهلح ىف ةحتاغلا نال ىلوأ هروسلاريمغتف عدشوهو لح - م ةعتايزإ

 | تتوسل ضامن قدها (ةشالا تاطونوملا رهعتيورفدشق) | ةمارإ د3 نو
 " ءاضقلا نالددحاو ةعكرفةتفاخئاور وجت نيباهجنوكالو هعضو لصافا.نمةدحاو لك | زر ”كقةنمي فاقت
 اغلاأ رقةروسلا أر قف هعاغلا ىسنولو اد ز كنا ىف رو سلاةءارق نع ناب رخالاولةةفءادالا لعأ] 5 ةكلإب لو 00

 0ك ٌتحردلاف حرص هدو ءءوكر لبق اهرك ذتهناىلاءاعاهمفو رجترهظالّوالاوعكرب فال نعوةروسلا || ةنو._. اضرو /
1 5 

 دعناهرك ذنول هنا عوكرلا لق اعدسقتتلا موهفخ ىهتن اةروسلاداعاواهأرق ةعوك لسداه ؟ دياو لاك 0-5 1 فة نر بر - 18

 رولو هلوذ) اضءاردعوكرادسب واهأر قب هناندعوكر ةرولاكذ توام فالئتابلادوعبالعوكزا | "كوري 27 رهو
 .زاضق نك ءاهنالةروسلا كرئاذاام فالذ عوضوملا فالخوهوةروسلا ىلع ةافلا تدترت | 0 : رق "تس رالاىاهأر ولف ةرو.ل هيلع بترت هو لع تعرش ةاغلاةءارق نا قرفلاهجو (ال ةمئافلا | 0ك ىمرب تتكون
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 0 0 . : 1 0 0م جاقأ نارقلا نمةفئاطافرعو ةمالعلاةْغل ىه (ةياةءارقلاضرفوهلوق) رمعو رشملاهحولا

 ؛وةربصقلا عفاهقلطاو داي هيلع 2 وهلوق نمرعلا ام طقسا ةيورد دلي ماك اريد ةنولو فرحأ ْ 7 دعب 0

 ثآل:الافو هلوق ) ىنمع راخم الانودامناالا نآرقلانمرعست ام اور اف ىلاعت هلوق قالطال مامالا لوق 0
 ةعكر لكىفهعاعلاةءارذ (ىفاشلا لاقو هلوق) ىندعافرعاثراق ىعسالاهنوداعئراقلا نال (حلا تانآ

 ا (خاذبآ أرقاذااذهوهلوق) هيفاممدقت (حاكلاملاقوهلوق) هيلع مالكلا مدقت ضرف
 امكلا فاك ءام»ا امهوحو نو ص نافحاست همف (صك ف رحوأ هلوذ) فنصملا مالكق الاعال |

 ىئاوحلا اك ةباتكلاةروصرابتءايافزح هيعست نا باوجلاو ىملاوه فرحماو نعي ىنجنغ هريدغو



 1 (نيكسمالنم لع) 34

 | ضر ةلاهمق ىلص ىذا هناك فل قنتي نأ مامالل 53 (هس) كاملا ن نعانصش نومبو 5

 ةيلالتزتش ججارلا ىلع ةيعدالابهتن_و ضرفلا نيب لصفلا .ركيربهقس لب كلذ مومأل كيلو
 مهلقتساءاش ناو هراسسإ وأ هنمك نع فردفمف ةعرمالمق“# ب ةالصلان هْأ ارغلا دعب مامالا سولو

 ط.حلاو ةمناخلا ىف راتخغأو رمخالاوأ لالا فصلا ىف ناك هاوس لص هناذعن كسي ا
 اخ ان لصاذاكءارعلا ثد حن لقت كلارا سءاذ كامل ةلإ نيع مةللايعنع فر ١

 لوي هتععمهءارملا لاقر < هوجوباس: لع لقي هنمعن رك تأ اح - أو وميلعمللا لصف ||

 نحن اصلا ضانر ف ىوؤ هكدادعثعمت مو باه

 06 م نهقأسال مامالاةماكراشلامكقأو ءاأ دازنافةجاحلابس ىأ (روجوهلوق) )
 000 8 1 ةصالخلا نع رهن ارهجاهداعاارساهضعب واةضافلاأر ؟ام دعب هب ىدةةاولف درغنا اختو فدل ل 7

 امير تيز ب سو ١ ناكو( رد مفاد ءا ارقب هلوقإ ردالفالاو ةءامالادصق نا ةروسلاب ره ةحاقلادعب هبْناةينملاح رش فوأ

 (” انور نم دعب ارهتالو ىلاعت هللا لزناق هنوذؤ نوكرشملا ناكوءادشبالا ىفاهلك ةالصلا ىف :ءارقلاب ره مالسلا هلق 1
 0 لننلا 019-5 الان دعت ماواكنالرضلاورولعلا ف تفانراصتالس كات نيرتحاواجتفاا ل

 هرم م نص ندرعل ارهع قو دوقر مج رعت و اقولك 1 00 ب رغملا ف رهو نيةقولا زر ده ىف 0 :- يحلب ح١ تحفل  ح "يلا 4اقوا :وكلر كفل اوءادعل الارمهاغتشال 1

 نوني (داي 1 ” طهر و .ءاقبنالقانكت 42| نيالا ةملغل لاز ناو رذعلا|ذ هوو 1 رافكحللناكامو ةئيدملا.امهماقاةنآلا

 7 يو ل 3 9 نيمأتلاود متلك اهب رهسال مالعالاا.بدصقمالىت ءاراكذالا نالت «ارقلايدمق بدسأا ءاق نعت 1

 35 إل لإ ل نقب (ن 106 ,ءاشعلاىلواوهلوق) رمي نشا ارعلل افالخ دن ادملا مح اصراتخاىقتونقتلا اهنمو تادد“

 د6 .ه ٠9

 7 وا 0 ءاشعلا.: نمنيملؤالانءتعكرإإو ىنءاأف هلع فوظعملاو فوطعملا ء قة ةيئاتلارسكو الابل

 كروي 1 0 ةراشاءاشعلاو ب رغملا نمنم» اوالانب ةءكراةءا ب ىأ حاشا لوق ىذا نيالوىود ةريخالاو ألا 0

 0 لهو 7 0 م هباوهام لعاب ن راو ناةميرتوو ع وارغلا ى دس 6 وةوفل ©

 دنع ل 7 ارواش ىذلاب 0 ةلاريغ فاش ابو مسا] دعس الىدماقللاعت قاع هلا
1 3 00 

 29 207 2 تر كرت طو* موهساأادوهقالاو ضْنار ةلاريغ قر وحلا بوجو مدعب لوقلا ىل_ءاعن

 ضف 2 رهظقو ءارقلابر هع كلام لاقو هلوق) قأيسام ىلع ىجاب زالاوالح يا الا فصو د.قبالنا

 " ضو هيام 5
 ف 0 قدمك ل ا ةجلاو (روجا ربع فوتو ةيلكالا ن نءىوج ماع عه ىدؤن :اهنال (ةقرع

 تاه ك ال اذاو ةتفاخلا هلع ءممقت لا ريما الره<الاعف هنالر هس اعف هلوةبد.قو رحارضتن ماقف ةعملا نعل “ذ*0 00 ١

 اهو | سون نب ماصعوركذ امكانالخ جلد لاهعحت وىلو ادرغن لا ىلعفرهجالاعق مامالا ىلع ةكاقلأا هس .

 دوم هيلع بح وامامامالانالئش ساو هوووسال دده» الرهج ول هنا لل دب رودالاعفر ريذت هل نازم

 |طقف ره اقدرفتلاامأو م : عامسالاو رهحما بكرا هنالمظعا هني انج نال ه.ةرهجالاهق نراقب
 | لكلان ءرجن ناك جاو ىأ كرم لد :هيبلكا الاباد .ةماسجاولا كرد طئيمل ورمسلا دود“ نايس را

 سل هنال لاق ىدعا-ةالافال_ دحااولاماما ناكناو هما عة لا عملو وسلا دعس هب رسلا قره < أن 1

 فسو ىنأ فال همفف نيذنا مون ناكولو همْؤد نب لعتتت لةناوسالا سيدما ل واطمب 7

 ذؤيملاملضفار هج اوءافخالاو ره انمي ليللايدرغنملا لفتت اريضاكىأ (لدللاب لفنتكهلوق) كب 1
 مومامالا ىلع وارغل فر هلا بوجول هنمديالدر ةنملاب ديبقتلاو لعل قرط نمو ضد رك هءوكوأس

 درفتملادا ا : لان ايات هنقءتو رباك أ اذه حارت نماذه ىلع جرعنمن

 رهجاماما ناكناو ضئارغلا قربذماكدرفنملا مفر يضف اسم تالاكماهنوك-ل ض'ارغال عابتأ ل ف اونلا نا
 نعى زا فاكره ادحو ىر,:ةااماما ناكولر راهتلا لفاون ف و ىنماذ فو ضئارفلا عاستاماانكذ أل
 جوت اشو هفن عمم ناره خلا لو هسغن عسا نا 00 ت6 قافاودنا
 يسيسس ميسم تتسم



 0 انا ةنملطاان) 5
 كذب رخواضب |نحلان منينمملا ىوذب هنا جورمسلاد از فيعضديشتلا مالسك هنا نمد.هشلا احا |
 ناك واو ّنهروض- ىلع ىندم ّن موب هنا نم لضالا ىفامو هتهاركلو | نهر وضح مد_ءلءاسنلاموقلا ْ

 رد دهيو نرضح ناوءاسنلا ىونيال هناىلاربشي هتهاركأو ا هلوقو رعاضد | امهازن ناددصوا ىفانخ مي | ب هيي .
 و اةاورح هعم تك الزمملاذاازي ولو لصم لكل عشنل ةبتكل نود هبربع (ةظف او هلوق ١ ربغلاق ا

 نءهناذو |نومتاكسلا ما ركل مهف هلاعا مهظفحم ةاغفحمن اباوعم نيطامل نم هنوطفح نذل ةظف لا هعم | 0 ةكحو اب

| 7 

 ١ ءالانتكئالممكحبف نوسقاعتب مالسلا هءلعهلوق نهدارملان ا ىلعر وهجلاو بطاعملا باباو نا قرر نعأل ةدحنإو عا, !

 / ل لم 3 ني لحم 2من م( رهص ةاو دوج مم 3 3 3 0 مس  3نآسللاو مفلا لمقخ سولحما لحم ىف اّخاو مهردغ ع ارهظالاو نومتاكلا ماركلاراسهتلاىةكسالم نا

 لعرعشلا تحت ل.ةو نيطفاسحلا ةكسالملا ساعه ناف لال خلا كهاوفأ اوقنرمخضدادملا قب رلاو ملقلا

 نو
 ١/

 7 وق فاتخ وفوق لكل. ةورفغتس وا عنس هلع تاعاسعسس هعد 4 لاقة سلع ناو ارشعابمك || لج

 ا روزاح مهنا لع نماوا عاملا انم دقو ىلاعت هلو رعسفت ىف نيلالحلا نو راسلا تاكىيءدهاشلاكنبعلا ] قت 1
 ' ةعدرش | قونساسجلانم ظحوذونال نيتهلستلا ىفىأ (امييفهلوق) ايندلا ف ا هو : 0 8. ١ 2 8 2 0 ا 4-20 5 تامهل_ 7 20

 نوعب وس نمالا ف يذلاوةالصةثامباون لوألا فصلا ىتهئاذح مامالا نلخ ىذلل بتك 1 مالسلا 0 ماما

 ْ ىأ (مامالاىزنو هلوق) كلمنا نو رشعو ةسجن فوفصلارثاسف ىنالو ن وسخر اسلا ف ىذللو

 |وقلاىأ («هيونءالر .ةوذلوق) رهظ.هلدجوالو رونا لاقموقلا ىلع تملا ورصقو ةظفحتاوووقلا | < ف وزوش اير
 ا

 وجو هنال يدل ىلع باوحيا مامالا متن لاغاو رهن مهس وني هنا صالاو ماللا,ةرامثال ءافتكحا هناي
 0 0-8 م 0 5 0 .تعو ..

 || هل.ةاوطسول ب اوما قدك نا هذم مزل» هناق لاكش ا فو فاك | ناك مهنم يل _تلاوهو همام موق م : ب

 مهدنع هذمنيعماسلا ىلع باوجا مزل ف ضع دنع ساسذلا ع..ج ىو درفنملا نالوالصا اوسلو أ لكلب ا

 ظ دراامملع بحل مالايوخ الا مهنعلك ًادتبافناصخم ىتلااذا هنا هنمديفتساو ىناتسهقلا نع ىوج 1
 ١ ران الا فالتخال (اوزاكام هنمع نع طفح اىون نا ىتش وهلوق) در ماقمامئاقهنءدم ان وكحي و

 ||[ ليقو نو لبقو ناكلم لبق ةظفحمل ا نم ةسخ نمؤم لك عمل مف مالسلا مباعءاسالاك مهددعىف

 ]| عدقت نم طوسملا فامن |[كاملا | ىلعرمشد' ا لمضفتب رعش ام فذصملا مالكف سدلو ىندعنوةسوةنام 0
 | راتتخاو عمجلا لطم ىهو واون ان عقو فطعل اذ ارك ذام سكعد رع اماضي | هيف سدل موقلا ىلع ةظفحلا 1
 || نملضفا ءاسيقتالا مدآىنب ماوعو ةكمالملا ةل نم لضفنولسرملاوءا.دنالا مهو مدا ىنب صاوخنأ
 [[كرهاظلا ناف كريذل نمءاسقت الادارملاو مدآىنب ماوعن مل ضف ةكئاللا صاوخوةكمالملا ماوع
 | رولا ىفام كرشثلا نمءانقتالادارملان ا ىلع ل ءلدل او ةكالملا ماوعنم لضفانينمؤملا ةقسفناردعلا ف

 || لضفا ناو مهاضف ا مالسلا هملعانسن ناو ةقءلخلا لضفا ءاسنالان | ىلع ةّمالا تعجا ةضو رلا نع :

 اا رثاسنملضفانيعباتلاوةب اهلا ناو نو.ناحو رلاو شرعلاةلجوةعب رالاةكالملاءاسنالادعب ىتئالخلا ا
 هال ضف أ ةكئالملارثا -الاقو ةكئالملارئاس نمل ضفا سانلارثاس مامالا لاق كلذ دءداوفلتحخ او ةكرالملا

 الو ءاماهعم سل حاو رام الذ مضلاامااسهكةوءاراا د: نيدناحورلا نوع ةكئالملانا لعاو 5

 1 ةطاناقلخابنم قا و اهمس<فاحاور | هللا فاو. ناز وو رهوج حو رلا لاقاةهلاقنءو بارت لو
 ١ هلاواعرتخ حو ران وذ فالداعأل

 | مهب اذعلاةكتالمو حو رلا نمعارلا حقن نوناحوراامهةجرلا ةكمئالمنا ل.ةدقو للطلاو ةنبالا



 1 (نيكسمالنم ىلع) .:
 هةصاخل ةسحتلا نمديال كلما بان أ نهنال ءاعدلا ىلع ملسو هيلع هللا لص هءلع:الصلا تفدق او

 نالةباحالل برقأ هيلعاهعدقت نالوأ هءلعةالصلا هتسحتو ملسو هماع هللا لص ىنل اوه هصاوخ صخأ
 ميركل نال احتس نا جرب باعت لا دعب هاعدلاو ةبادهسم لسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا ىل_ءةالصلا
 ءاعدلابىأ (ةنسلاو نآرقلا ظافلا هش اهلوق) ةءلالينرشاهةايّدربالتالؤسملا لوا هتب احا دعل

 ةنسحايندلاى انت انبر ىدلاولو كرفغاانب رانب ولق غزتالا.رانذح اؤتالانب ر لم نارقلاىفدوجوللا
 هنلا فاضملاوأ فاضملا ىلع هلا غطعورحو هبصنزوحب ةنسلاو هلوقو تان "الا نم لكحل ةنسح دة رخخالا ىفو
 احلا ةنتف نموريقلا ب اذعنمو ْمهج ب اذ ع نمكيذوعا ىنامسهللا هلوقكحور وثأملا ةمعدالا 73

 لعر ىلعوعدي ناك مالسلاهيلعهنال (ىفاشللاتالخ هلوق) رحلاحدلا عسملاةذتف نمو تامئلاو ١
 ىراجر يعش ىتحْئ لكن قالص ىفوعدال ىنالاقهنارعنبانعىو روب رعلا نم لئامقو ناوك ذو

 لابتلاو عبسةلاوهامناو سانلا مالك مئئاهمذ ملص الوز هانتالصن !مالسلا هيلع هلوق انلو ىتيب طم |
 رسك. ناوك ذو لعرو ىلي زا ذاحامم مالكلا ناك نمح ءادتبالا ىل_ءلوماو رامو نآرقلاةءارقو
 نموهفداعلا نم هلاؤس ل.كسالام لك ف (سانلا مالكه ش» اءوعديال ىأ هلوق) لاذلا تفوعأ ما
 أ ىلرفغا مهالا مهلوقك دسفبال ءانعموا نآرقلا ق ناك ام لمقو مههالكن م سلف لمدفسنامو مهمآلك |

 ىلاخو ىمعلوأ و رعودم رفغامهللا هلوقك د_سفي نارغلا ف سلامو تانمؤملاو نءنمؤللو ىدلاوأو

 (ةعرتتلاكمامالاعملسو هلوق) ىبلب زهنالص تّءهدعب ناك نافدوشتلار دق دوعقلا لق ناكاذأ
 زوحالامهدنعو انراقم ءادتقالاز وح مامالادنء يي زاوحما ىف فالخما لبق .دعب ربك, امه دنعو
5 

 هدنع مامالا عم ن وك ناىلوالا ىنعب هيولوالا ىف الخل اامناو مصعلاوهو زاوجلا ىف ف الخال لقو

 عقبف مامالاربمك-: ىلعاقتب اسوا اريبكت عوقو لاتحانارقل ىف نال.دعب نوكيناىلوالا امهدنءو أ
 ريغمارك ذامو ربخأتلا فال ن ارقلا ىفاهناو ةقفاومدقعءادتقالا نا مامالاو ىلو اريح ألا نوكمف ادسأفا

 || قرالةنراقملا ىلعف ناتراور مامالانعفمالسلاامأو قسسلامدعن قمت اذااسعف مالكا نالريستعم
 اهتمج ورح مالسلاو ةرداسملا همف به سف :دارعلا ىف عورشرب كسلا نأ قرغي ىرخالا ىلعو ام“

 ةنسلاو هيفروكذ مسيقعتلاو هن راقملا لع زيفرطلا نم ىلءادلا نامب و ليز ةرداسملاهمف بحتالقأ]
 دراولاو اضن اىلوالا ضف ل اق نمي اشلا نمو مامالاب ىلحل اهصعتو ىلوالا نعةمناعلا ضف مالسلا ىف

 ١ ئت هيف تش ملهنالىوونلالاق طيح فاك هناكرب و لوغب الو هللا ةجر و دلع مالسلا ىلع دنقلا ||
 رهن رخ نب لثاو ثيدح نم دوادوباهلىوارلاناىلحنادافاو ىورعهنا ىواحماىفنكل ةءديناكش |
 دسفم ضرع ولف هركو زاح ملكتف هماما لق هتاولو رماكدهشتلا َحااذاام ىلع لو مامالا عقل سو لوقو ْ
 مامالا ال. هدا سفف ة.جاوالا تسل دوشتل ادع ارت نالرهاظرظن هيفو رد طقف مامالا هالسص دسقت |

 هج وو لكشم هفلخدهمشتلا ةءارق ادق هب ىدتقملانا عم دهشتلا# ءارق نم هغارف لبق د..سفملارأ
 دوعقلا نم ضورفملاذا ىدتقملا نم لع-غل ا. ةءارقلادوحول مامالا نمدج ودوعقلا ضرف نا لاكشأالا

 نملعفلانةءارقلادوج و نم مزاال لات ناالامهللا هلوسروهدمعىلاةءارقلا نمد نكس ة:امردق |

 5 هرس ىلع ةردقلار امتءان ص اخ الا الست خا, فاتن نكشتلا ناواهنماخكس تم مامالا وك( ى ملا

 هو ضرف هلع قب هناوهداسفلا هجو نارهظ مث هقلطم نكمل ايدارملا سدلفاذه ىلعو همدعو قطا
 تعاطاذا[يمنص هيف هل سدلامدسفملاةرط:دارب ودجوبلدوع#لا ضرف نالال هعنصب ءالصا | نمهجورتأ |
 ,«نعلس سكعولف (هراس وهتدعنءهلوق) ةيرمشعىنثالا قى أسامرمفلاةالصوق سعشلا |

 ةليقلاربدتسا ن اهنا يحتلاو ملك ءواجارسلا فوده ملا نم رم ملامدي ىقأراسدلا نءابسولو طقفأ]
 طقفةالصلاقهعمناك نمدارا(موقلاابوانهلوق) رهنهراس نع سههجوءاسةلتولو ةينق هيقأيآلا]

 هرك ذاخت انمؤملاو نينمؤملا عج ىوني هناكدوشتلا مالس فالي ةجألا سعت هضعو رووا لوقوهوأ|

 3 6 وع وعما 0

 ظ
 ظ

1 

 ا



 (نيعملا حث نه لوالا“زملا) 95

 نع مدقتام ىلع طقف ةيولوالا ل.دس ىلعف دو ءسهنادومشت صو هنوكو هقلط موأر عل |ىفام ىفاو.ف
 1 ١ :م د أو كاامدنعبجاو هنال كلذكس دأو باو: سال انرع د دنع هنأ 4_هوهفم اندزع هلوقو نيغلا

 انأف و ةمك-ح لاو (حاىنلا ىلع ىلسو هلوق) ضرذ ىجذ اشلاَذن ءو هلودو هان دنع هلوقب 4ك 930 رثلان |

 3 اذه مايقل لوو ك1 روبأم ةنايعشت 5 الو ىلع نأ م مدد ىلا
 ا

 د دبقنلامالسااوةالصلا هيلع نا تاكو العلاب جاوب فوأ هطاالوةن 1 عدو رم

 أ لع مز و ب وج ولا نعال ضف اع رحت ةلاحاهذه ىفةالصلاهركتو هعما رك ذ ىلع ل هث: هتاف لالا
 كل كلذنال هلوسرو هدنعىلاس حاولا نأ ن م رمامه.فانس الو ةم>او ىلا“ اادمثتلاف ةالصلاع وتو هلود

 ءالمسلا ىل_ ضاالوق نال نضصخغلل ةحاحاللاقيدقو ره ةالدصلا ثءحن نءاذهودمثتلات ء> نو

 ان 3 هيلع ةالص نعض عهموأ هعمارك اذا ب حتالا#من مدقتو هيلع ةالصإا ىنعم ىف غلا ى لاامسأ كيلع

 يدخلو اد« محراودازو قولا هجر أو حاد ىلع لدمهللا لوب ٠ لاق اهتمفم 27 نءد#م لكسو

 أ انهف قالو ربل فراقمحرتلاةدازت مدع مالا ناك نهد ةارنا ىلعتحرتو تكرانو تن اص
 ناد_.ف:باكلارخأىجاب زلاةراسعلوقأورحنيادافأ اك اقافت دورك ءادتسالاام اةالص نع ناك
 1 . ذك: ءالص بواطملا نالوأ مهنمالو.ر مهمف ثعناوانب ر هلو اما م لكلا فالألا

 أدق لد هلانواسموأ هشملا نم ىلع أ هيهشملان وك «نا مزاب الهنا ىلع رهاظ هدشتلاف ىناثلا ىلعو اليات

 ريغ قاحما بان نموهفاروومثم هن «.شملا نوكه د :وةو باسو: أك ثك هرون لدم لاسفل وةك ىفدا نورك
 د2 لآ ىلعو هلو ناو ل .الاىلا عجار همشتلا نأب ريثك مو ىلهاكلاب 0
 هيلع ىنلل لصاحمناردقلا نالاهر دق ىنالةالصلا لصأ ىف ةكراشملا لؤسملال.قو رهذم لصو فاما

 | | ءاسنالا نم قثالخ مهاربا لأ نافل انةلجا دب اقم بولطا ا ل ءقو هريغل لصح سدد زأهل اومالسلا

 0 ابق ياللا كالت دحاو يبا مق ى :لاة اذه قاما بلطف ىندمل 1ىقسداودعتال

 | هلق رةرملا مةيناشل | ةنسلا اهب رعأ لسو هم .اعهشا لص 5 الفلان رعاو ءامدنالا

 نمع قاولاب راسخالاة دان ز نالةدام_سلا ب دنو نمااعلا قددان ز روعدو رو ره ىوامدل | م

 1 الاعو هلوق) رددتك#“ ءاءلامالواولانةالصلا ىف فودوست ال ل ةناموهكرت نم لضف أ وهذ بدالا كرا 5

 , 0 ةالصلا بو-و قف فالتخالا |: هدو نخ لا لا ذو اذ (ضرةىفاشلا

 | لواتتنال اونمآنيذلاابسأ اننا ىلع ءانب هسفن ىلع ىلص: نادل ءب تالف وهام ةمالا 6
 اذاملا نودردداايمالساادكحأ اغناو لوصالا ف فر ءاك ىدامعان سان || مأافاللوسرلا

 ا الئلردصااءدك تنسف ركذلا قميلعاهءدقتو هتكتالمو هلل ةفاضالابوناىتدك أ ًادالصلان ال
 ' ٠ نودمواارعأو مالسلا نود هتكتالموىلانعت هنب ماللصأ |تفضأ اهناوهريخأتلهيم جهال انف مهو

 أيقنالامهنمزوصال هتكئتالمو هتلاو مدت نينمؤملا نمامهالكو داقنالاو ةمحتلا نم مالسلا نال مالسا دو
 دئاملالوزنكهرداعلا تال _تلاك مرحالا-_عىأ (ملااعدو هلوث) ربت ماساللاعفدمرملاففض» ملف
 هدلا ىدم.ذاعلا لاوس هنمودحاو نمز ف نيدعا.ت منيا اكم ىف هلع < ناوأ اءلووأ ادن 0 نأألا

 ا
| 

 | صوصخلا هدصقت . نأ الاةرخ" الارسشواندلارم 2 فرت و رح الارخو ام :دلاربخ ىتطعا مسهللاوأ

 اني رهلوقكه فن ىلع عرشلالدرعأ ىفنلأس نا 3 :موتوملا 0 ءوس ضعي ةكرد ناوِضالذا

 هبلعاوهركتساامو نابسنلاو امخملا ىتمأ نع عفر لاق مالسلا همم د ههنا عمانأطخأ وأ انيس ناانذ- ءاونال
 || هنموىلاعت هلال الج فان :ءام ىلع اهلاتشال ةممحعالا طال الارءاعدما كلذ نمو هيلعركعبام قأمسو رن
 | 1اشهر ىهننا هريغب محو ةبرعلاب اعدو لاقفردلا ىف هعمتو ره ملاظل ريغ ىلع ءاعدلا
 7 ..رعلاربخ عدلا زوصال فبكت ة رعلالعقرذقلا عيولو تا اتاري لارعلا ا ورا

 اعاو
 ا

3 
1 

 ا 0



 16 ( نكجب هاله ىلع)

 ضخ :لاامأ كنلعمالسلا هلوق ى هدد ءاةمالث ىلاعت ّادعرك فان لوع# ارسال لل همر اد مالا 1

 هيلع بح أ تاريخ اّةدانز ىنعب هتاكربو هناسحا ىأ هللا ةجرو تاق 1 ءرموعلست وأ نامالاىت :«ءاماوق

 رشاسعم انيلع مالسل !ماللا هملع ل اقف نمئمؤملا لا صو هناوخال ةما 000 م موس ءاطعأ مالب
 نأءرمأ مالسلاه لعلب رمج نااولاقو ناو سنالا ن منب حاصلا هتلاد اسع ىلعو ةكالملاو ءاسشنألا
 امنالةردونعل !ارهفصو هلوسرو هديعادهم نأو هللاالا هلال ن أ دوش لاقت هناحأ ُمةتلا اهب هير و
 لوسر او هده: لوة.ناك مالسلاهملعهنادروو برا له فاءاضرلا ىهذا نيةولخ لات افص فرت
 اد ناو ةراتو ةراتهنال وسر أ هالصلادهمدت ىف لوي ناك م السلا هيلعهنا رخننا ركذو رهت لأ

 ةعدق ةدارالاو نكملاب قلعت ءاعدلا نال ناس> ال اةداران ود نابحالاهجلا ترض ا

 ا هللا ى دهن *ئكءاثنالاهحو ىلع اهمناعم هظافلايدصةب نايلصلل يش وناسحالاس فن ف

 6 ناورهاظو ىلا ىف اك كلذ نع رابدخالاالنينموملاهللادابع ىلعو هسفن ىلعو هيدن لع مسي وص
 4 شل غاب اهن ال يقيل اورعلا نودةداهشلا طفل ريت اوىلاعت هلل مالسل ةياكح الن رضاعبلاننلع ريق

 33 0 -بورم . || نطاوبلاف الاغنالعتسامهن افامهفالك ابتطاونو ءامشالا رهاوظيف ةلمع سماه: وكل اهانعمو

 1: 5-5 3 0 بحاولال هو ردع هيداح م لد .ةنل دبا ناكمن ةداوأ لعاب ةداهشلا طف !قدهاشلاق أولاذدو طق

 2 00 1 هلا ءركي جارسا اناملبجا أو « صو صد نار هاطلا رعهلا ىف لاق معأ وهاموأ دوعسم نبا دهسشت صوص 1 1

 هر 1 08 ا سو || لوذأ وةمعك رختاهت !ىلع ءانيرخ 1 ل5 فرح ئددب وأ هزم ص وأ اف دوشتلا اذهىفدي ز زين

 يني او ىننىف عير ص اذهو نابهتسالا نعلزتيالفب وج ولل رعالاو ىبلب زلالاقوىلوأ هيذخخالا موضعا .

 رس 07 عز راو .اءدازن اف هوسرود.عىلاهنمبجاولان !مذلك اليد ييزتدهاسلاةعارلاةهلوو 1
 دول 04 4 3 لسقو هل نءمانقلا ريخأتلو مسللد هس اد ماعوأ لق ايهاسن افدجم ىلع لص د مهالا لاق ن أب ىلوالاب ا

2 
| 

 ةالصل اصوص: لحالالىأ هل<#ن عمانتل اريخأتل هلوقور هن عع ألدالان دخل ؟لعولوق.نادبال . :

 درك :لءثو مدل هو لسرع.و ىوسملااماو اهأةت !تاكس همام لق جوملا غرفراو سو هيلع هللا ىلص هبأا سو
 خا 50 م طوسنملان ع هيفو ىنابثلا عجرت ناذيضات نع رهثلا ىف مجرتلا اتخاو رددداهشل اهلك

 نأدوشأو هللاالاهلاالن ادهش ةقسقلالمدس ىلعدوشتلا نأ لعاو هخر نهرأ لف ثلاسثلااماو لو

 20 دور اكن ميسا صوص خم ارك ذل ا العر اصف هيلع ضعبلا مسالاقالطا لكلا ىلعهلامهةساباغ هلوسرو ةديعال 1

 7 قر نب س 75 رغما ن 0 نيءلؤالاد- هبا بدم ايست ن العا (مانيلؤالاد- ءبامثو هلوق)
 5 .٠ دي

 ١ تود . 8 . تجدبلا لانال هاسمري_ ع ف رغملا ل ىوعدلو# 1 يجابز نرغملا هلوعث مدع نس ه رخالايدر

 ©سر 0 لو دازولو هللا نعمت انعاف (ةحاعا ان ىفتك [هلوق 90 59 0 ا | را ىعم هنمتلطب أذ سنبل نييرخالا

 سدر كرري لإ ةءارقلا نالائيسم نوكمالاهس زنتوأ ارك ذ ناك ناءورقملا نأ ىتشوةهافلاريغَأر ةولامرأ لو رده أ
 0 90 ءاذ 1 |:

 ل 3 ل اهو ا الا عرشو ةعافلا تلرعت اذهو5 ١ ارّقلا نود هر ون هنااوأ م ذلاه> و له تءرشام# ْ

 ردقب ياهلا قواه 6-4 نوكسوانالث دست و ةحتافلاةءارق نمي ريذ هنال زاحاهناكم عسوأ ت 12

 فراصلا وهو دوءسمناو ىلع نع ريبقلاتوءشل بهذملا ىلع توكسلاباثيسم ن وكل هدا
 عم لاو جاد زلا لاق (ةمجاو نسب رخالاىفةحتافلاّرعا ارق نا ةفينح نأ ن نعو هلو5) بوجولا نعول

 ىلع مخ روج ولان ءة.ظاول فراصلان اهياوح و ىناثلا وه محملا ناىعّداو ىنيعلا هفلانو لوألا

 ةيفبكلا الو الاك هلوقد ابملع. اولدملاةيلثملا نأ ىلاهن راش 1(مماَش رف اك هنا نع ١ هلوث) دوعسهنبأو
 نم ىسال روصق :ر دام ىلع هلئااربسق ناكل ىرسام لع تمحاو لوالاو صرخ !اذااقلاعمال
 كلامو هاون مساق نسلوألا قويه نايلوخل لمان نيت دعتلا قدوشتلا ةءارق بوحو |

 كروتلاوءاعقالا نعى مال اودالصلا هيله هنا نمىورام أه( ادةحاو (حلا ىيذاشلالاقو هلوقملا ظ

 دوعسم نبأ دوت صوصمت تحاول ايدارب نال ه< 6 (بحاو وهو هلوق) ىباب زدالصلا ىف



 (نمعملا تف نم لوالازلا) 64 قهلدوحوال خا 2 لاو هلوذ

 امهومؤىذلاو سوماةلاو حاصلا

 هانأب قانسلاو ةمعل اداضلا 2
 هأ

 ريكا ءافلاندارأو ( ول 23

 ٠ نيعلاو ت انؤ٠ 0 و 2 ذالا

 اوك امهتطان له هناريغهبدكتمءاذح ىيرلاو مالتسالا فو ةعردلاك لوالاةثالثلا ىف ةفلتذع هتفص
 [اط- 0 د يالا هانا هاو رارعاط د :ةعكلاو ف ىناثل !ىولوالا فرحا
 ٍ ”اولاهذهريغ ىف عفر او هنس هءقعهدح ولاىل عند ]| مسمو تلق ناو هح رفامهب ا 4 30

 للاب ةنم تليق 2 ع معد ليس عمو 00 رونارااو هدول د

 دوسالار حم ا مالتسانيسلاو نيدرعلا
 نععلاو او هورسم لا ميملاو افصلاداصلاو

 كانوو نيترج ا ماو تافرعىائلا

 هلو5ىف رعاذلا|اهمطت

 امهم «بكتلا ىدل كيدي عفرا

 افصودةن ادمعلاهدواتناقو

 اعمئتر 4 |مثنيفوقولا و

 افصوةورمىفاذكم م

 0 سيلا يقول لاتقل 2 0 0

 14 لاقف ستزتل

 1 تار#اتاف رعدورع خف د افصلا متسادمع ت تون

 متل لط دوءسمن |لوةانلو من عزا دكر قكارادت :ءاضد بيكي لال اقو هلوق)

 رمل ةادنءالامهيديأ اوعفرب ذر عو رك أ وو هيلع ناك ص للا لوسر

 لمح نأت ذأ مناك ميديأ ىذار كح كان قفا ةيلعمالسلاهن اء
 1 جان ر هر هالص آاىا ا ع

 8 ا خوفمهنا لوقف هزم عفرلاو عوكر ادنع مال لاو ةالصلا هم لعدم * عدرأ 00

 م2 مامالا قلاقو برغم ر 0 الود رهظ عنك ىذلاوهو سوع عج نمر سعو عمسملا

 دنعاض ' !هيدب عقرب يفاي تل لاتو

 3 هم خرا دنعو عكا

 هاش !اةعكرلا ىقدعمن 3 غرف

 0 ىرسدلا هإح ار شرب فا

 د_دعو (ءانع تسداو 8 ملع

 1 0 عدلا ءاودلان مروفنلا ىهو سون عب ةلمهمنبتاهدعبو ميلا نوكسو ةهملا نيشلا م

 و 5١ مالسلا» ءاعهدوعق هش اعت ةصو اذكه ه (هل- .ةلاودك هن همءاصأ هجوو هلوق) هنذحو هءغشل

 1 ىتااورهنخلا ادق اع نيت داهشل ادنع ةباءسلاب ريش الهتاىلاءاعا طسلا قالط ا (هحراصأ طسدو

 ا فلا :هدرو هتهارك هلا مزو ىوتفلا هلعو ريثك ل اقهنو ماسهجالاو ىطسولااةةلحم
 «:د) ندفو دم لاق ماهجالا ىلتى جلا هعبصأب ريش مالسلاو ةالصلا هباء ناك ل.سمىئفةياردلاو ةناو رلا

 اكو ةسا وك امج اناس ن ءلعوتاناو رلاتقفتا ال ىتحنا نو مال لاو ةالصلا هملع هعنصا
 ددالاوهو ةركتسمةراشالا فلا قوىلو اهب لمعلا ن اكرامث الاورانحخالا ترثكون سندملاو نسفوكلا|
 ءبضرلاو قنال عفر انو كح ل ”الاددع هءضو ىنالا دنع عبصالا م قي ىناولحلا لاق ىندعل هلا

 او ةىنا ملعاو اهلك ءباشصأ اطسان ريش هنااند-دعهر ىتفملاهحرشو 0 ردقو رهن تانثالل

 بذت) عوكر افك هءءاصأ قرفب ود 3 0 راشأ هتااصأ دناو
 لام«تسالاةرثكل فرفع ب ءامل [فذحي ردأ الن ولوةيو ىر باب نم لع ىأ هن ىردوهاردر د صم ةياردلا

 هحوو) كرو هنعهللاىذر كلام

 0 هلقل اوك ه«اصأ

 ةأرمادأ(ى موهعباصا طسو هرَذقَ

 نادهشت ) ىلصملا (ًأرقو كروت )

 لوب ناوهو (هنع هللا ىذردوءسم

 تاءنطلاو تاولصلاو هني تا.ئلا
 هلناهجرو ىلا 6 ١ كا ءاعمالسلا

 هللادا.عىلعوانماع مالت لادناكرو

 الد رمت تكلا ف فررخلا (دوع-منءادهشتأر ا حادعلار اع هنعاىأو ارداو دوساو هللاالاهلاال نادرثا نس اصلا

 دال ىلع هب وريهاور نم لكن ال ىفاشلا هلوةنإك ةمعلا مزتلا نمدحأ هجر ذم هناف سابع اذومثت ىذريفاشلالاقوهلوسروهد.عاد# نا
 أل سا عنب ادهش: ىلع حجرتي دوه سم نب العش ن الد احل او تاداورلا نمو داو لك ف عض عم هلو ةبام

 وكم نلت راو نافل اددعتم ءانث ناك فطعلاو او ىلع هلامتٌداو همف بارطضاال

 17 ” ىبدصلا ماعتو قارغت الل ىضتقملامالسسلا فيرعتو ةراح ذك نمع لكسل ب ثذحول تح
 مفاتلارغ ساسمءنءادهسش 5 ل لمع مو هي لقنلاو لعل ل هأ لبعو نآرقلاميلعتك رمدملا ىلع دوعسعأا ٠

 ذ 0 ء لزنبالف وجوال رمالاو سانلا هلعن نادوعسمن ب !مالسلا هملع» ,رمأو هعامتاوأ

 وهو س اع نادهمت ةنسلاهنع هللا

 تاولصلاتاكرا لاتامتأ|لوةءنأ

 ا 0 3 تام اييطلا

 قاكلا 55 ملاصلاهتلادامع

 ردلاىناذك اهلك هدراصأ اطسانهلوق

 صوم ف لاذ هناتهطاقسا_ وصل أو

 لاذ.عدي دش: رشاعلاو تاءثتساو ماقهاةدأن ز هفف هلع نمح هنفك نيردوعسم نبا فكم مال_سل |هم اع

 ”دوشتلاهتلادنعن ء انوه اكد ه زب نب ندسرلاد علاق ى د فاالاوواولاميلعذ- أ ندد هيا هم لد ع

 أولا م,لع ذأ هلوق نمدا راع يلم رع 0 .ض ىلع لدن اذهف نآرقلا فو 0 طقح
 ءادانعلاىأ (تامدتلاهلوق) كار 1 .اعمالسلا ىفلالا تاولصلاوىف واولاىأ فاالاؤأ

 اصلا هءاعهنا لق هريغلال هتناهلك ةدلال! تادانعلاتاننطلاو ةمند.!!تاداسعلا تاولصلاو ة.ل 0
 جس

 مالسلاو

 ئوس كانه نع لذا هدملات ارمتعم

 نود ا الة ١ لوالا نناوق

 هايل نح قااهطس ىآت 26 ام

 ىو ارعقأ داتحادر قهمات رانا دقعف
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 لل (نيكحمسالا-لعإ

 لدتسا اذذو نيمدقلا فارطاو نيتبكر لاو نيد.لاو ةيبجلا ىلعم اضءأ ةعبس ىلع ديم أ نأ ترخأ مالم
 نمو كلذكن ىهدقلا عضو نكيلف ثيدحلا اذهب تنك زاو نيدللا عضو ضارتقا عت ىلع ناهربلا
 فمعض ىرودل-# ةلامالك فرغضت نم مرسلا قا صرف دولا ىف نيءدقلا عضو ىو

 رهن اييعبض ىديتالف اهضعم ذا ىأ (ضخم: هلوق) رت ةرحتاك هيف ةءالاو (نا ةًرماو هلو
 2-5 ةءا_مطدهلود) هن ةغلداملاوبئازاو ندوماقلا فو لقتمأبو نمداصلاو ىازلاب(قزاتو وأ 1

 ءأرما نال _ءام ضد ىل مدلل الا ضءءاصفاة دعس ذا لاقف ناسلص» نمتأ ارما ىلء رم مال.سلا هماع

 اهنطب ىفاحتالوارميدن 00 ل
 1 را قاهطاى دتالواهمتكراهءداسصا سو در عمل دا ا 0

 فّشو دوف اع يلوا رلامؤتالو عوك رلاف اهعباصأج رفت الودوشتلا ىف ةكروتم
 اهني ني بالي تما رع دووحسلا ف ىنعي نيمدقلا عباصأ بصنتالاونادازبو نوطسو ماما مال

 نو نأب لوقلا ىلعن كمال ترهحاذا داسفلاب لقول هناانم د لد دن هرهجل اةالصلا ىفةءار ةلاير

 عباصأ يصتتالرلا ف هلوق رهاظو م4 مدع نس> الاف اذه نم رنكأ ىطشب عسسل

 لاح رلاتةصتخم عشولاة يسد رف نوكت نا مزاد اذه ىلعو عب اصالا عضو اه ىت ضرتفنال هنان

 وت نودي او مضولاوع ضرفلا لمح هوت اع يبس ه.دارع نوكين الامه
 ىلة نام ىلع ىشن ماد ىلعاومدب عضتو هلوة قل رالن أر 1اةغفلاذم لاق + نا هن هفام تل

 ناو هلوق) درب رصتلا قامسو وكر اي هعباصأ قرغي وبكر ذاب ل جرانأن معو د

 هياعامفالدت (حاض ضرالا هترمج تأ ازاذا ل فوهلوق) رهن عدالاود(ناحبرقأ سول ىلا نأث

 ىنانئملالا نأ معا (انئمط مدجسو هلوق) لوالاوه هيلعملب وعتلا تش ىذلاو رهتلا فلي وه 8
 نمت دوهسلانمرو عوكرلا ن رلانمسأرنا عفردع ؛ةموتلاف الد دوصقم ن نكو زيمكتل عرمش هنال بجاو نآكوأ َْ 0

 مالاواود ع اواوعك راىلاعت هلوقب تنثدوجحسلاو عوكل ةيضرف لق ستعك را نبب ق در غال تعرشأ

 نيكل دق لملانامبوةلةالدلاذب ؟ناررقتدق تلق عوكرلا راركت بحملاذطوراركتلا بجو
 هنعلوقنملالوسرلا لعغي تتيثورا :ةيضرفو هلوقب نوكيدقو مالسلاو ةالصلا هلع لود ا |

 ةددس رمأ ناط لانا ليقو تاعكرلادا دعاك ى نعااهمف تلط, الدبعت هنا ل.ةفراركت هجو اماوأز |

 املادومتاناىلاةيئاثلاو ضرالا نمانةلخاناىلاةر اد اىلوالال_قو هلادغرت 20 .

 هلوق) ةفقلا ىلع ىنمعهثاقبل ةتاملاوناعالا ركشا ىلوالا لقور رد ؟ديعن انفو ك انقلسخ اهتم
 نانمىناوللا كام ىلع احعرن :ةرونلا ىف هققحام لعام زنتهركدعقو دعا ناف (دوقوداقتا

 ةلاح ىلعاندذءلو# وهو لعق مالسلا هملع هنال (جاسل ع ىضاشلا لوما ةماضفالا ف

 دنع ريكا لا عرمشل ةعو رستم تناكولو قالم عال ىلجر نا لاسةفرذتعا ردع نءاهلعفاذأ 0 3

 هنال فلا روعالو ثان هء.:راضملاء أب مط (ىنتيالهناالاهلو5) ىلبز مايقلايلانملاقلا

 عدول نلا عود وةرال امرشا .ينلوعتلوون) رشاد ارع سدار ف طع قأ أ نإ

 دوعم ناش 0 ا م ولاك سام ادحت ام رركّمالف 4و 0 :

 هجو ىلءهردب عفربالو:هلوق) رو هع كر لكى دد ىهو ةءارقلاةنس هنا املا خلود ىلع همن 08

 رصحلا ىلع درب ا ةيهاسعامطقسف هحرشورب ونت عضاوملاهذهىفالا ادكوم عف :رلا نسب الىأ (ةنسل

 مع اساو بهتسءامهمق عفرلا نان ءاضيار , ونتلاح رمش ىفامطوقسلا هجوو ءامستسالاو ءاعدلا ىف عفرأ
 عسالا هلوق) ةيلصالان سلا رامتعان رمح او دث اوزلانم هنأب تاح<نئسا !نمامرمف عفرلا نوك

 نأ الا ىيساا ىلاارظن دحاو ةورملاوافصلا نأ ىلع ءانب عسس ىشو ءاتلا فذحاذهلوعاقبىأ (نطاو'

 ل

2 
 مع

1 

3 

 هيلع هلوق هل دوش وتاقحلا مدقلا رهظ عضوك ناكالاوأم 5

 كر 4

: 0 1 
 6 4 و 8

 بي نس لي



 (نيءملا تف نم لوالاءزحنا) لكل
2 

 || ةيلالبنر لاف فق: ملام و ىف اسوق هتالص نوه نمذ ف: ىأ هذ هتالض فوه نم رهان لش ىزارتحاال
 00 ::ءاف ىزارتحاواقافتا ار-هطلاد قتلا ل-هلاقو فقوت هني ريصتلا ىلسعأ

 9 2 ذغفلاكر هطلارمغ ىلع لد لاق تح ةراعلاون :امر وه هد رصتل سعردلا باه ن مانذهتلق

 | يطور السر الس ماذا هالس لم قمرهظ قاهر اخو هلوقن همرردإاك امو ها

 8 ةءالعنم نما لعفلادرفدازىيزع ء اا هلعدوه ملا لصن ملاذا ىت هباوص ها رحت دجاسلا]

 لا مون مال مومعلا بلس نم لعج اذهان سلالم نمثل ىفباحاو هل ء دوك دنس وةينثتلا|
 | ا اللمعة بدق قنا ريح ىف لن داذا مو.علا ىلع لادلا انفال ناهحاض ؛ اوان لاق ها اناوصتاك|

 حف الو مولكد بعلا ماقام لم مومعلا|
 هلوةكت للا مومعل لمعت د دقودس> ا لك

 ا آ ,هللاامو لاه:

 با-اوهف تب ءفنمالوالكلا ىلا ه_-.سنلا ترمةءاول هت ةدتوروذللاتتخلكب أل هلا نبلاء مل

 محدش مه هالطارهاظ نامل عاوبلسلا مومءاف لك ىلا تد سن مثالوا ىتنلا ترب_ةءانأو مومعلا| ا

 ٠ 0 فرأددم- اي ل ا يق مرهظ ىل-ع دولاب ةالصلا| هنكديَر 2
 * د

 ُ ازمةثمأن نءرثك بهذه عفرا اهعضو ٠ نوكر نأ اروحال ماحزااريغ فو عارذ فصن نم مراكب مدقلاعض ل

 -اىدهازلاو طل ان علقو ة-؛ 0 نءىوج عارذ عد ف رردقوهو ىراخ نيلدب راونمت وصخم

 | هوتل (هتماعر روك. زوال فاش !|لاقو هلوق) لوك" أمرهظولو ىلصحلاري_غرهظ ىلعدوعسل ايزو 1 فورد 5 درر

 لو هيلع هللا ىلص ىذ !١عم ىصناكلاقسناثدحاسنإو ضدالان م كفناو كتبمج نكم مالسلا هيلع | 0 0 0
 هللا ىل_ضهنادروو هيلع د سف هنو طس ضرالا نم هّدعج نكك نأ انردا عطتسوملاذافرحا : 52 000 00 2ك

 نعنلان معنعال لاح هنالو اهدربو ضرالاج-هلوضفب قَد هيا شوتمدح اوبونىف ىلص سو هيلع : /مامزي و

 1 | اعاجاامومضرالاة سام طرتش الذا هعم دوب نجلا نالانلق امىفانسالو اورامو لءنلاو ف اكز وتعد | | ع

 || ناكن اكل ذكنكوملاذاامااهضعبوا هتربص دعس ذاع اعد.ةمةماوعلار وك ىل_عدو<-لاز اوجو ىجأن زأ
0 

 || ىدباو هلوق) زحل هيءافتكالاز اوحلوقلا ىلع هفئاوا ضدالايلا تيب لصتلوةءامعلا ىلع ءدووتسأ

 7 .٠ 00 اوهوءادنالااما اواموكرفت نيعيضلاع ادباررغملا قورهظال قو جرذىأ (ميعبصا

 ْ ف سلا لقت "ا ورسلاسلا يتلا زوو زق 5 ىنعملا ثدح نم ل ميقت هنكأوةياور ثيد- ملاتتكفأ

 1 ةيدع 10 1 ا !!نوكسد عع .ضلاوهرقاو ىنبعلا هر 0

 3 ؟ساانهناةياغلا رك ذ نكلا !ناتغلا نن كح دوءا. || مكن ط. .هاقوسدالان اودو حادسلا ىف هكذإ

 ٠ اء قوربخ لصد ةهمرتغدناو هسفنبوضع لكراهلم كلذ ةمكح (حئاهنطب اح وهلود) ريغال |

 ْ نيالا رضا فهضرتعاوهراحئىذؤ الك اال فصلا ىف ن اكن ا لدقو ىجاب نلاهعتوةءادهلا فاق

 ا( اةالتامهتب نأرهاظلاناالا هأ ىلوأ هيض ىدسال هنانم م يتلا قاض اسمن ادرعنم لحال
 أ بنا ىتح هدي نيب قاحد هاذا ناكمالسلا هملع هنا ةنوعم ثدداحل (هينخ نع هلوق) رهان داع

 كاك ءاثلادلوراغص نه ىثنالا ءاحلا نوكسوءاسلا جيف: ةمهعلاو ل ةحارارل
 ' هناع هال (متاهيلجر عباصاهجوو هلوق) ف رتوهو ىلثلا لاق هاملاة داب زب ةمج مسنلا ضعد ىفو

 | صحو ردرذعالب ىرخا عفروامدق عضوول» هكا نوع هكرت ةهارك سنعلا ف ح ردو كلذ لعف مالهلا

 ىتحشل ذك نيدملا عباصاناعم رك دل انيلجرلا عم داصا
 ءاصافا ارت نال هلمقلا ن نءاهلي وتركي

 3 اةنكنوكينا لص الرركذ امذار طن هفو ىوج فلك عونبال كلذ ابذ ”قاجالى اجرا

 ةهصاو ىد ذو اونو ذامكح ه-ه>ومايعضو ض ارت والك ذلاب اهضخامتاهنار_هاظلاو|

 نع هيلجر عداصاعةرودصصم ىنركلا ارصتخم قو ضرفدوه-لاةلاحنيمدقلا سؤ رعضوو ىد-هازلا | |١

 الا الوايبعم امعالانوكيلهلب,ةلاوضاهبمجوت حباصالا عضودار أنا اذه نم مهفولاةزوحالضرالا|

 ّش م مهمااكنم يدش الع يله ا ذكوس 8 دييغو مدقلارمتل ضورمتإ

 ى



 4 (نيكسمالنم ىلع)

 هيلعو ردع مثالابن نكن امرك هذكلو اقاغت ارثاح ةومجلا ىلع دودهسل |عبملا رش ف لاق دقو ةباو لاق

 ملا ةشيحماهذهن م هيفرظت لو ديزملاو دم هملا - نءاضن الد ناداكحزنكل|ىنهلاقامو هازنكلا ةياود :

 عقترال مرا ىلعاهاسفتز نمو هي زختلا ىلع اسبتع "!سئادف ةهاركا!تاجوللوقاو رغلافلا#

 ردع نمالا اراصتق الازوال امهوق لجولو غلا ف لاقا ههعضد ناب ءقسملا با ارنسلا ىف هترامعو قاتلا
 ناكءاو -هلود) ملا مردتللو رنءةهاكلان| لعءانب اللا متري ديذانسحا ناكل وح لل

 ةهاركلا مدعب ةصالخل 1قحرصدقو ةهاركلاق 3 ةرذعلاعمض.ك ذر امث هيفو مسفلا ىفاذك (الوارذع أ

 هولوالو اةهاركملا تدناا ثد -ةضوانم جراشلا مالك ىف ا :

 نييحاصلا بهذ رظتلابا امرك دامو مامالا بهذلر اطنلامالو ارك ذام تلقرذعلا عماهافن ترد
 رذعلا عمولو اقلطمة هارك ل!تاسثانمالواهركذام ناك اوشا مهوت نا االح ضقانم مالك سل

 مدع لاو دج ىو ايلطو احالا وج يتعمبلاو (ةفح ىأ نعةباورودو هلوق) مسه
 يس رعي ذو مدقلا عداص | ن مةدحاو عّصو صرتقي دنمنالاءلعاناوج

 وهاذ هورذع نم نكي ل ناواسقلطم ىأ ( زاح هفنانودءةهمج ىلع دم« ناالاقو هلوق) رحب فيد
 رذءامهدح ناك اذاالامهعضوالا :أنالدوكعلا نا نمد.غملاو ديزملا نامواممهذم نمرورمث
 عاجانىأ اعاسجاةالصلاهيىدأتت ةيمحلاعضون اياد رمش ىف قانغسسلا لاق ىتح روهمملا فالع

 هلوق يس اس

 راصف رك ذادوصكلالص ىنالا ناكولو ةومحلاابنمدعو ءاضعا ةعرس ىل_ء د« ناترعا مالسل هيلع
 نا ىنعالءاضءالا هذه: دما لمم نا ىلعوه اغا ثيدحلا اذهب لالدتسالافىلي زنقذلاو دخلا 7

 اضنااهمفركذ ن كي ةبانعّدهملل ال نوكمالف ةروك ذملاءاضعالاهذهريغ فنال ول اهمال مزالا وعش د

 د ءاوسلا لعن حشاد ةرمجلاو فئالا نوكيق ورشا فدجولاوهربخلا نم ىو اعروك ناو هسصتأل
 لالدتمالاف هلوقب راشاو مامالا بهذمل عج رتةنانءلابحاص نماذهف ةبمجلان اكم هجولا ارك 3 هنأ 0
 ىضتقي ثيدحن|لاةيدا عام تاوجلا ىلا حاءاضعالاوذهةدصسلا لهعنأ لعوهاسغا ثيد- اا 4 :

 عضونان منتلا ىف قسام لعءانب كهذم فالخوهودوجمعلا ىنةعيسلا ءاضعالاعضون 0 1

 ىلع هر ىفو ننّدكر او نيد.) ا عضو ضارتف | ةيشا ا ىىلال منرمشلا متت ن نك ةنسنيتبكر لاو د
 مالسبلا هيل هنا ىو رام ةف.ن> ىنالو نيتبكر ا ىدحاو نيديلا ىدحا عضو ضارتفا عت حاضالازوا
 ةبمجلا هلوق دنع هفن اىلاراشاو ةبمحلا باشا الور +شلا ففك!الوءاضعا ةعبس قعد نأ ترع لاق

 ىبايز عم ىاشةيناس تناك الاوةعيس دولا ءاضعأ تناك اذهودحاو وضع ك- ىنام-هن الا ةرأ
 57 اركو ضرالا+ عدنا ارش اذ هواهرودةما#لاروكو ىلع ىنءىءانلا (تاعرووال

 ىلعد هو هيمدق تحيهفت كلعجم !ءوالصالءا ءقلا طس جام>ااذاو همز هتمانعروكل

 ىناثغرللا نعل زلا فام قفاومف ةساحن هع ناكن أو( هون لضافوا هلوق) عضاولل برش اهنا

 رهاط عدوا لنا 0 لك الا نءرهنلا ف نكلزاوجلا يت
 راتخلا ىلعرذعلا طرش ءذفنو رذعربغ نمولو ميعصلا ف هفككه يي 0 0 ١

 ,دوده“ نامت ىلا ناالا ىلب زر ف عدي ناكاذأ هيفكيءاسعالا ن رع ولا ىلع زوحال هيقبكر ىلع 5

 ام 0 جب مالوم 2-0

١ 
 اوف

2 

0 

 عماتبكرن اك اذا عدمت موهو اب زّةرو رضالز و هيالص قوه نمر وظ ىلع دعمولو ردعل

 ملا اهقفلا ردصلاةو ضرالا ىلءيىناث!!ددءازاالا هيززحال ل_قوالؤ الاو صر

 قاف ارهلبل اهنا ..ةنوهيزدال ىرنةالص نادكسسوا ةالسصلا ىف نكيرلوأو ثتااثلارهظ ىل-ع. يي
 تتاح 0 2 2. تل لتلتللللالالللنلللللللسلل2لل ا تتتتتتمللا

 ْ اق نكمملاذاالارظنلا همقدال ةيلاليترشلا فل اقاذغو عوف ذم هيفروظنم امهدحاب ركوزتكلا هلو 9



 ه ةيانقوانب رمهالا ط.لاىف اك لضفالاو هنودهلا كالت يدمه ةدئاز لس .ةولادلل لءقو فوذلا

 1 ها دما داع ل هيا رنم لضفا هنأ ىلع هل ثمح ىف ىف دولا ا

 ا السار كانك اولا عم وعام: هلاةداب زب ىلاع ثم .- طرخلا مالاكف ةدوجو م لح اذه ىلع ا

 ىلع مالكا مدهقت اضد هاف يذم ل|لاقو هلوقإلا متدابزب لوقي نم طا تحاص نوك ن | 7

 لأ ناك 0 الدلو قاكمكالاوهو امهندب عمد ىأ )ا هرعد :رفنما قتكاو هلوق) 1

 ذاب زقان اك امالوا عض نال دالا نال هرم | لق فذ الاع- كد وقال 42 |ىاك ةنس تيترعلا اذد :

 ١ ةنسنا خلا ىورامو هلودر هاظو ةلالينرشاوم.كتمع اذح عضتفةأر اااما ل-رلاى 35-5 قاذهورزد 5

 نان اهرالابزعم نيةقحلا ضعن ن نءةنلالمنرشلا قف نكل تك ة تل اهفكما ةصو مه نيدسدلا ال-١

 دو نال ا كم بذانم.كتملاء ا نيدملا عضو ىوملا هنع ل ةزام ىلع هصنو نينذال !ءاذح ا

 ءوهنلاونيعلاب يلم وضوونلا دءنءاج رلاىدحا مدقتو د وىجات 00 (ضوونلا :

 نا ةنسداقعءال ا لرثذم ءاالمرمشلا و اندنعضرالا ىلع هيدا لعل :.ال هنا ىلا ةراشا همةو حراش كلا

 هوهمدعو رذعلا نس : يلصفريغ ن مضوولادنع هددحار لع دععت نان سأنالو ىرب ولا لاقو هل هل !

 ,؟, نا «-والاور ملا ىف لاق ٠ ءادعلا ةماعلوةوهواباشواانهشن 74 اويئراسلا ءاطخملا|]

 ةالاندارملا ةلالنرششلا فو بجاودو عسا فوصل فنالا نم باصام م غىلالسترمشلا ةمالسعال ١

 عضو ناد مفي ىجلب زلامالكرهاظ ( 00 هنمباصامأا
 0 هناريصت نع لقت دقذا طرش اهرثك

 ةهمحلا فا اراأ عمدج عضو جارعملا فوز اح هةبمح فارامأ نم فرط ىلع د25“ ى ردا قاع لد:ساوأا

 (نيلا عن نم «لوال [ءْز 0

 نم ” نال نواف ن الس هنمو لضفالا قاوفلت نام ماىلع صئاذهف ها قاكلا ف اكن ل

 أني رفلا تلق ناف مدح
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 7 ءىوج ىرسلا م ىنِلا ىأ (هنشم قم كر عضوو هأوق) هافتكالايريسعت ان ىلا ئةامهدع قسم ذاىلوا

 5و وضعءبباهضءبقاصلا عباصالا مد نمدار او ىبالدع هد كرو اها فاض (هردي م هلوق) ةهضو رلا

 نا ىلعةل الد ه- .ف( هيحو مثهلوق) قياقحاز ءىبوج ضخاذ ناك اذاالا ةيكرلا متدملا عضو مركب :هينملا

 م

]| 
2 
 ا
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 7 هو 9 ىوجااعمامهعض لئن هوفنالا مث ةرمحلا ءضت غلا ف ركل هربتو تارعشلا فاك رال ا

 اان : < هر دب عصودضم وسوم اعدم لك ناكل 'او لاقامل همنذاءاذحد ادب نوكست ث : ثءدكل سد

 5 هرملاو 0 الزل علال لو عك هلع ندي تو اسنان تاس هيلو < هسا

1 
07 

 ا 424 ..كمءاذ-وأ هينذاهاذ_تءادب تناك نانهمفكد عيد ءاو د ىأ اقلام ع ولان لصق :

 8 اناخغا رمد د نم هم ةنال لضفأ نيفكللا نب نكلانا. ء-ااذهوانأ .-ااذم لعفب ناك مالسلا هماع ْ

 5 7 ضو نم لضف | نمدكتملاءاذح يدم |عضو نادءفد فتنلا فه ؤلكو هاوخ " الاف سدلام ةنونسملا

 | 4. لان 8 بانك ذم لعاب ودنم هنوك ا ضفو ةنسهنوك ةليضف نيا ضفلا لص نياك !ءاذح ُ

 ا ١ اذاىعب هلوق) ةنسلان لفلان لنا ووك ها لإعل 200 عضولا طع للصمت

 هقادسام ل موهو اسففذم نكيلنا (همدقر ودص ىلع ضمن: مث هأو3) ةيلالمترم# لاعثلاب

 ظ و ١ اردق (هفنابدصعو هلوق) هيزنتلا ةهاركر عشب سأن الد رييعتلا نا همفو ها امرت هركيهكرتف ّْ

ردق عضون ا ليقفالالاو زاحاسهرثك عضو نال ا ةفريغصر# ىلع هتبمج عضو نا ْ
 باباسوتمتالا

 ظ . ةلاق ىلشر والف لماكو ضع سدا ةهمحلا ن مهر دقو ىنعا لماك و ضع هاب باحاق هلوق ىلع رو نأ|

 ش 4 اناوال بج اوه منرثكالا اطارغتشا ىلع للدالو ةهسجلا ضعا ع ضو قدصت دوععسلاذا ثدع 4. .ةورفلا

 ْ (اههدحابو ايهركو هلود) رهنرفعج ونار ذاذكل ق ن او زاح ة محلا ض٠: ىل_عرصتق اذا اجالاب طرعشا |

 |! د ويم لف ىوتفلا هدلعوالاةهبؤ زو الهنا هد ءىو رومامالالوقن فنالا ىلعراصتقالا 4 هاركاماأ

 8 ١ 4| عتف ةرمحا ىلعراض: :ةالاةهارك اماو امه دنع نإوذءو.دنعدحاو و ضعاسهبما ىلع قالخلا]

 : افا دلع واهمدع 0 0 : روك ا لا تيد تاتا



 سلك ا
05 

 اي (نيكسمالنملع)

 أهلوق) ركذلا نع ءانخالةلاحولةتالثل عدالاودو ةلالنرشلا ؤلاقعمجملا رمش ةراعنم ةيزاّقل

 هند عص وجر و نااق ننعم قى 7-0 ل هن كد 0 ى (هد جرو أد: مضولاو ع رةتلاوذع الا ناف نترك راذحأى كم[نوكلهنب مداصاىأ (هشانشأ >>

 ةهجوتممداضالا سؤ عقتلدود-لاىنالامضل الو ةلاحلا هذ هىفالا عرفتلا ب دنبالو ىنالحما فاك
 وكلا ةن-. عداصالاب رغت ةينقلا فو ىفاكلا ىفاذك ةداعلا ىلع كنت كلذ ءارواممذو ةلبقلاىل

 كاردالدود-أ اوأ عوكرامامالال اطا ( عرفا ضد اننساا ناس فق .سو | اضب ادوصدلا ىناذكف عو ا

 | نا ل |!فرعنال ورح 3 وكالذب سأب ال ع-.طم وبأ لاقوا حطظءارمأ هماع ىذا مامالا لاق دا 5

 هانم وحجو مصالااةاهلمق هسأر عفرولوردا مسزغت ءركهصقنوأ هك رت واق (انالث هيف سو هل 2١ ظ
 الو ىدتةملا هقيفرداضن اهعباتيال ةثلاثال ماقولا ذكور متهعباتبال ثيسءهجمشت ماق لبق ملسولام فالق
 ةغ د ىفأ ذل عيطم ىنأ نعل ةنامسب رغلا نموا عش دهشتلا ماع دعنأ! 0 مامالا ةعباتم هنوق
 ًأوهفدازاطورردل اةراع (هريغو ا اماما ناكءاو-هلوق) ىوج ضرف دولاو عوكراتاويسن نأ
 : مامالا ىفتكاوهلوق) ها موقل لع هجو ىلءديزمالف مامالااماورتو ىلع حا نوكي نادعب درفنلا ف
 ىهوامرت مقدجلا كلاب راولوةفءدج نا هتللا عمم مامالالاقاذا مالسلا هيلع هلوقل (عسجتللاب

 انيبلا

 ةعفتلل نا ىف ماللاو 141 لومقب ءاعدوهف هلبق ىأ دب ز مالك ر يمالا عدس لاسقب لق ىنعم مهم (هدج 1
 هنالهتالصدسفتامأل نونا !لسااذاو مدت وفلا ىف اك ةحارتسالاو ةتك.للهدجىفءاهلاو عجل رسش فات |

 ماللانوكنمدارملاوردنالوق كرمص وام زح فة. لهو ىرتناهتالصدسفت ملا نوكس هدج ن اهلل ظ

 ريش خلا مزكفتب لهوردلا ىف هوةوريهذ اه انممهضءب ءركذا فلاذع ةحارتسالاو ةتكسلل ءاسألا
 | كر رعلا,لوقلاو ةدكسالاهبع جا او اريهذ تسل ءاسحلاناىلارعُشا مز لوةلاف نيلوقلا نم لكلا
 نوععس وف هسفنب ىدعتلا هلصاقالاو ماللاب ىدع | ذو باحتسا| ىنعم عم نودوري جداا ىلا - 0ْ

 || ىلع جدستلاريغب هدوجعمو هعوكر فى أنال اذكوءاعد عوك رنانم ع.فرلادعب سلو رهن قمن اةمتقلا
 1 الاقو هلوق ) هحرشو ربوذت نوذسءرك د نب: دلني سدلا ذكو لغنلا ىلع لو دروامو ىهذدل

 || ىفاشلالاقو سفن ىش الف ريغ ضرح هنالو اسمهنيب عمج ناك مالا هءلعهنال (اريس مامالا هلوقلا

 1ْ عوفرم ةدقلا ثيد> نمانيورامانلقد.هحتلا|,ممدعو مامالا نرفض عدراللاق دوعسمنباىور لدا

 نم ثح مامالان الدهب ىيذاثلاهرك امو عوفرملا ضراعب الف هلع فوقوه دوع ف نب| ثيدحو ْ

 ضرحم اين اللا نالرب ءالد تلا. نولغت شب لب حلا ىلع هل مرّتلا هلب اقل ىنعمالفديمههأا ىلع هقلخت
 || هلوذ ) ىليزدارفنالا ةلاح ىلع لوهان ورامو ةاك اما همشت امن ألة داعالانودةعاط ةناحالاب أن نأ
 ةفطاعلبقو دئاز ليقفامفاوفلتخاو ةلضفالا بجوتواولاةدانز نال لضفالاىأ (نحال اوهؤا
 فلاخم نس> ادجا كلوانب رمهلل ا هلو3 نا نهرا ثلاهركذامو ةءلال نرش دل كلو كاندجائب ر ريدا
 || هلوةنمتااور عيراديم تل اقوى ومنا لاق لضفادجلاكلانبر مهالا هلوق نم طمحملا ند رردلا فاس
 ْ ىلغفطعالواولاو دمت اكلوانب رىواعطلا حرش ىنامكحر هانالاوهو دل كلاب 3 السلام

 04 ل

 ا
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 : ىرهازلا ىفاك هذساهئاق هءداصأ ال. ةدسم ه..عكاقصلم هدضعامف | <ذازرءن ا ىجشو ءاسنالال لاح را

 : ||| ىفنيعكلا اصلا نس: اكو ةلقتسهةنستاروك ذ ملا نمددحاو لك ناو ىأ ةنساس مناف هلوقو ىو

 م | ةيزازملا نع رهئاقافو ركل هللا ىلاب ٌرقءااهيدارأ ناو ىل.ء«ف.ال موقلا ىلع لق نا هنا فالخالو هلأ
 در لإ 2 :

 || هزراعمس هلوق) اونمأف مامالا نمأ اذامالسلا هلع هلوةوهونآث ردح لاقي نيمأتلا لوقي مامالانأع

 : ممم لاقول ىواستغلا ةدع نع ةينادمكلا حرش فو ةيلاليترش كرين هعواطب الهناسسل ناك ناو اوغلر 7

 أ نوكن مقام مت ىدنفا حونةيدسلا رئاوعلا دئاوغلايدارملاو م دع لومقب دماسحا ةعفنم ىأ

 3“ ناقة معلا ثر دح نه ق.سامانلو لعفبامعف مامالا عساي ميوملا نال ركذلاب مومأناو مامالا أن



 (نيعملا تف نم لوا ذا رحل 144

 اا ةحا ىنتثتالو ىل- مم رحتلاةهارك تفتناراضق ناب ؟ثالث لدعت ةيألا تناك اذاو
 أ ا 00 مدقت(1هعهةروسو ةحتافلاةءارق 5 نود :الصلا زوحتالكلاملاقو هلوة) ردنو“ :بملات

 ] ١ ءأودو حاتفملاو ء ىوخجدرفنملا اذكو (مو.أملاو مامالان ءأوهلوق) هيقةناد ا تحاصع 000

 | ءانعموتس رصقلالصأو جتفلا ىلع ىنيملباهو لب اقك ىايرسهناىضرل ا ع نيو
 | نهدحافلا نهرهسدلو هنمءادنلا فرن ىذح ىلاهت هللاءامسأ ن ههنا لل قامسب رغلان هن لعق

 اد دما نيمالوقب ىأ هلوق) ىوج ةعافلا نه هن اده أت ن نعةينقلاؤنكل فاكلا لك قدا ريغ

 فيفذقلاو رصقلاب ةييناشلاو فيقختلاو دما, نعمان مر لشأر نوعذأ اعالي ؛رأنيمأتلاف .(خنا
 1 «ةعباراا,ةالصل ا دسغت الو دي دشتلاودملابةعب ارلاو ةلامالابةعلاستلاو بكس ها: ومو ةرويسم سهو
 ع ةيلالينرشا ومةالصلاداسفدعسالو ادودمتؤا اروصقم هاءلا فذ عمدي دشتلا اطخلا ن هو 0

 ٍِ : ؛ ديدشدلا عم رصقلا قو ن ارقااىفهدو- ولىفاثلا د. :عءدسفغتىلادام ءاماا فذ رونلا و رعبلا
 ,مؤبالل قو هعمما ذا ةدرسسلا ىف مومأملانمهأت دف هقالط اراده (ارمس مومأملاو ةلوق) ىنمتاداسفلا

 ئ أك مامالا ن هأو هصنو افالخ كحيلو لوالاب ردلا ىف مْؤيو ىؤج ريتعم ريغديمامالا رهج نال
 م اجلب هماملا نه هعاسم» ىلعفقوتيالو ديعو ةعج و ىف هلذعن هولو هعيعاذأ ةب , رسلا ىف وأو درفنمو

 5 هيلال درشلا لاق ةرهوج ىف هلثمو ىرتن |نيمآ اولوقن نءلاضلا الو مامالا لاقاذا لملدب ة. افلا

 0 ةرطسن الهلوقل كلذك : ل كلا ةعاجماىف ملا لب ديعلاو ةعبلاب ىأ مهي ص تطال أ تدني اذه ىلءف

 نا رفكلا هلع ف واعر تما رتل نيو املا هالاوز ههدمول ىتحروتلا ق لاق

 | ٠ دل نوك نازو<ب هنا ثدح نمامااعضوراك اللةزمئاذار ل نماذه جارعملا ف لاق ادصاق
 | د-او هجووذ لباموهو ربك عجب هنالدسفت لبق ريك ؟ءايدمولو لاقت ةيانعلا قهعمتو رفكلا |مزانالف

 أ | هنأ ليزا هدعبتساو موق ه-غلوهو عاشا هنالدسغت اله فقلا ىو مب م>رادالوا ءامه»أ نم ممسأو اوأ

 / | يرعى 2 لاقل دسفت ال ّملافو 0ك 5و رعشاا قالا زوال

 | جرذملام ن نسف مسالا مالدمامأ ءامنادك طخ ءاملادمو لاقمث هن عود رشلاةعص جرت هلعوداسقلا
 ظ 1 الو هرك لعف ناف ماو مالا نب فلأ عابشالا كلذ نم ثدصث يح اسالنأ ءدحو ياي ز هدح نع

 | فالخالطمم هنا مال 5شحافلادملا روك ن محرمشلا اه هقاح ةااج رشق كرات ىلعدسفت ١

 أ افلانهد. ..ةنوةزهملا ةكرح عاش ءانعةدوح و ملاىأش - افلادملاو هلو ن هدأ ارملا لاش دقوراتخلا

 00 011 يل هاو هاولان الدش ح

 رغ ادماماو حاضإ الارون ىلع ىلالمنرش دس «ةلالك ان ه4ناملا مزالادم رتكالعاو هللا مالىف

 اأانع ىوج لوالاال فال ايةالصلادسفتو الح ا ءأربخ او مسالا نم
 أ ا مزحلا هفزو و ركحأ انكومزالوةلالحلا عفر هنا ىلع لاد قالطالاو لاق رعت

 | ردوجالا ىايز عيرس يأ لاذلاو ءاسلاب مدح ىوربو مزج رب. كلا لوقبىذغلا م هاربان اكو
 هب هتمد> دقو هدف تعرسأ ع 2 * لكو في قا نما مذحناو مدح فد ونظام ايلا صن

 «سس أو(عكرو هلوق) امص مذحاف تق ذو لك في دانة شل كرر عل اهوار قمل
 اننا عوكراضرف . ىراخاذو ليملاو ءانالا لضأ عوكرلا ن«ضورفملاردقلا ناىلع بتكلا
 دم الصأ هرهاظ ندعلو هسأر الوله لّوال اىضَتّعَمو نس أرلا ءأام أم ىل_صملا ةفمقوروطلا

 | نكمل اردقلاهناف هسأر ضفنعو كرا ءتبد> تغلب اذاو نس>وهو عوك را ضرف ةدهعن ءحجر رذال

 ١ أ 1١ ف سالودوزكمسوتلا هيشامهؤانح اوه: ةاساص ان نوكيو لاق رسلان ع ةلالشرشهقحق
 أ لعةلالد ..فنافاركم عكرنخ عمجلا رش ف هلوق فالك حوكر 1 را لهل الملا
 أ | لعل كاذهو ا مل د رعسلا تاتا ةزارعو ىو مث رك تا ارا ضعن ىو ةنر اقل
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 ذب ( ني كج هال :«ىلع)

 ىلوالاك ةيناثلا فت امهدنعف بوجولا ىف الخلا امناو ةءكر لك لوأ انس ىلعانب اهصأ عاجألا
 وومسأ | ىف ىباب زلا ىرح كلذ ىلعو ةعكر لك ىفب وج ولا يدعو: د_حاوةرمالا بحتالاهن ماش ىورو |

 عئادبلا فكىناثلاهجو ولّوالا لعن وت لان االا نا رم نالوق امها قىلاو هفعضن ردها ىف مزسو
 ةيعسشلا همز ةحئافلاّرءارق همز نفالعاهتمتراصف لما بجو هنوكادحاولارمخ ةضافلا نم

 لوقأو ةئافلالقأكل رتب بحال هنا نم مانت اناتماك :: وهسلاب اغا لوقأ ورهتلا ف لاقاطامتحا
 ىأ (مماىعسد# لاقو هلوق) اهنمةي 1 كرتي دعس تملا نو ردلا فال عوفدمىنانتتاان مدرك ذام
 عضصلا ادبلا ىنو ىوتفلا هيلعو ىصت-ملا فو ةيلال نر شاضب اهعافلا دعب هب رمسلا فاهم نامت الا نسا

 ةروسل او ةحتافلانمب ىعمنا لب اهب نادتالا ةداركم دع ىلعاوقفتا ةسلالينرعشلا ىف نكسل ىأب زعسفلا وهو نب رهجلا نيد ءافخالا مزليالثلةي ره ىفاسب أب الوا (:ءارقلاب فة ناك نا هلوق) اهاوق |
 ىأ(اضباةرعمتلاب مامالا ف ابالكلام لاقو هلوق) اة يرسوأ ةب رهجتالصلا تناكءاوسانسح نك ||
 كو 9 0 < كح وا ل و
 5 ١ 8 9 [ضءاهمال لولا ىفاماببجرخ )ن ارقلا نمي ا ىهو هلوق) لبق نمورك ذاك ذوعتلاد نال 0(

 ظني 00 هللا مس هيلع لزنب ىحروسلا ل3 فرعن الناك مالسلا هملعهنال (لصفال تازئا هلوق) ره اقافثا

 ماما را 2 دبع نع || نم رزكأ طرغشم الذا مامالا »دع اهةالصلا تزا2 نآرقلا نمتناكول لق نافمي>رلانجرلا|
 نير 1 0 - نمكسلا م الال: انوك ىف ءادعلا فالتخاو ران الاءانتشالا جبةالصاا زوالا هاانلق ةبأإ

 ت2 0 2 رولا قلاع ادلو رتاوتلا لس - ىلعال ن كلابتن ارد تورش د دغي ىدتو مدنا ترد اذاىليز زارقلا
 7 0 ير ك4 ث.- لالا لصأ عفدنب هيام ىتلا نعرهتلا ف لقن منان ارق اسهنوكرتاون مدعت اهدحاج ريفكت مدع

 ير. 0 0 . 5 .٠
 3 دو 2 54 0 ىبتأ طايتحالا هنأ كحوا<.ةالصلاز اوج قدح ىنال بنجلا ىلءارتمزح ق- ىنةي آ اسهنا مدالاو 5

 0 كتير كن 01 .مأ| ىف حرص ه.وةل وهل ا ىلعةءارقلا ىف رصتقا اذا ةالصلا زاوج ىف فالخلا توشب رع عمالاو هلوقث ا

 هيو ٠ تمور م كا 1 ةهذعملاةفئاطل|ثتءج»مف 5 هوةر - - 2 سلانبد هلوق ىو#لا هلةنام ىلع مدكْلا

 ع هب ح 57 0 2 - 2 ئ وسع# ( رو ِ 4 ١

 ا 8 0ك ب 1 اعرششو همالعل اةغلَدب الاوامج وعلماعلاوا,لاتاوامنمؤللو هيلع تلزنأ نا فرمث اهمال اسإب . هنأ

 ةيومرر 7 بو. لا لوقلدر هيف (ةحتافلانمتسلو هلوق)  ىوجيلاعت همالكن مةفئاط نم اغمق وتدرخ آو هلو أ نيمتامأ

 هير + كيري ط# | ماللا هلع هاوق ةضافلا نمت سل هنا ىلع لملدلاو ةكتافلان ماها ىلع خياشملا راك ىئولملا
 قرر ٠ ى/ || بر هتد < ادبعلا لوقب لاقناىلاىدمه نس وىندن هق امس قمل دب ةئافلا ىأ:الصلا تمسق ىلاعت لآق |
 وو ل . - ا 5 3 هَ تا“ 1 : 0 "|

 (تنإ ح || تناكولافنملاعلا بر هدا, ةمقلا ادت ا ىلاعتو هناسهناههج وو ىد. عندج هلا لوق:نالاعلا |

 ةيآ نونالث نآرقلا نمةروسن | مالسا ا هيلع هلوقل (ةروس لكن مالو هلوة) ىل زابمأ دتبالاهثمةلءكلأ |
 ىليزةلعسلاريغب هب ؟نوثالثاسمنا ىلءاوعجأو كلملاهدسب ىذلا كرات ىهو هل رفغىتح لج رل تعفش]|

 اذكو دحاو لوقف هدنعةمقافلانمةمآ اهتااما (خلا ةتافلا نم ةمانةنآىهىفاشلا لاقو هلو |
 فحاهملادي ردت رمالا عمفح املا ىفاسبتاقك ىلع عاج الاد اةعنا هل جارلا وهام ىلعةرو- لكن# ||
 هيلع لزني ىتح روسلا لصف فرعب ال ناكمالسلا هيلع هنا سامع نبا ىو رامانلو عنا ىوقأ نموا |
 لاقف لو هيلع هللا ىلص ىنلا أ مالسلا هءلعلب رج ن |تلاقاجلا ةشاعنعو ميحرلا نجرلا هللأ - 1

 ةروسلا لوأ هاهنا ىلع لدنال ف اصملا فاهتباموافوأ نول هسلا ركذيملو قاحن ىذل اكدر مسايأرقأ ١
 روسلات انآ اودع مهلك فحاصملاب كن اىرتالاا متهتسلاهلا ملعيلاهءاياولوط اذ ةواهرشأن ١

 عاجالا قوند ةف ةتاغل ريغ ىفةروس لكن هاهلعح نمو معلا لهأ ضعب لاقوة روس لك ن م اهوجرتاف |
 نكلنا.جاوذةرو-لاو ةحافلااما (ةروسو ةحتافلاأر قو هلوقإ) _ يهاب زةحتافلا ريغىفاوفلتسلمهألا|
 ىأ كرت ةداعالا بتال نأ هاضتقمو ىلا زةروسلانودا رتبةداعالاب رم د ىتح بج وأ ةحئاقل !

 اهتداعاب مي رمغلا ةهارك عمتيدأ ةالص لك نأب رعملا ىفه.قعت اذهلو كلذك سدلو ناكب جافا
 (ةليوطةباوأ هلوق) دك !ةافلا كرتمناعن م رمتلابج وب ةمجاولاةروسلا ارتناكل-ثالو |
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را اكلة( سكحلا فسوب ىنأ دعو هلوق) ْ
 خود وهلوق مهم ذنب ايفو ىأدنعو 
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 1 اىوراسةةالصلايدارملاو عاجالا هيلعو مج رلاناطيشلا نم ملعلا عييمجلا هللايذوعأ لون مث ع
 ادجلايةالصلا نوصفتس اوزاكن اسمعو رعو 0 ءانأو مالسلاو ةالصلا هملع هنا سنأ ةناور لءادن ةءارق
 || نمو ىننيةالصل |تعسق ىلا عت لاق مالسا او الصلاه .طع لاق امك ةالص ىم# ةءارق 00000
 [نارتااذأر هاذاف ىلاعت هلوقل (5 :ءأ ارشل هلوذ ) ىبأب زهقام_ليلدب ةّئافلاةءارق ىأ نيفصن ىد.ع

 ٍ 3 هأتن ناطلسلا ىلع تاداذالوةتاكن آر ةلاءارق تدرأ اذا ىأ ميج - رلان طشلا ع نمهتلاب ذعد_سأف

 واب زءانعماني دقو صتلارهاظ: ءارقلاد_هذوعت ب 0 لاء لوخندلا تذرأ اذاىأ
 :لالوقنانال معالا نو زاتس ال صخالا ىو ناطيشلا قلطم ن نم صدأ مجرلاناطيشلا لاسقيال
 5 49 6 انعىوج ناط. شلك مب ةهنماذهو مذلادرخ تعنو ص.صخت تءن نام ف

 اعأ ءانثلا لق ذ دوه لانىنأاذاو ىلحلا نعرداهفنأةس ناىجذ وذوعت اهلك ل.ةولو هكرتةحتافلا

 3 والاول ةعورش ريغ ناتسا لع ئراقاةاعمال نيف ةريخذدلا مالكر هاظو رد

 ةءلالترشلا ىفهّرقأ اورد هلا ىف هدفرطتو ةالصلا ىفوأ نآرقلاة* ارقد: ءالاعرشت الدذاعتسالا نا هرهاظف

 (ٍ :ءوهلوق) همدعو نانت_سالا ىف لد :اهمدعو ة-بعورشملا فةريحخذلا فام سدل رمل اى( تاوجلاو

 وهو ةوسولاعفد]ةءارقلا حاتتف ادنعةذاعتسالابرمالان اف صنااةلالدبال-ع (ءان لل عمت فسوب ىأ

 5 قرصا فا ذك ساره اظالعمانالا لجالال ارقلا لالوهدهدنءومهأ ةالصلااتمقا دنع
 هم مال #|ىوامهوةراتخلاناةعب , رثلارد درك ذود عمّف ف ىأ لوق قاكلاوةءاد ا قركذو

 ةريخذلا قودوعت نم موهفملادوعت اانأبىأ ( قوبسملا هن أمك هلوذ) ىوج فسوب أ لود عمالا

 وه قو.ملاو ذوءتبال ةءاور فوذو عش ةءاور قناستءاو رد نءةروصلاوهذ هىف ىسترسلالاق
 : هنا ءارق مدعل (ىدنتملا ال هلوق) اياك صيدا د١ ىوج ةالصلالوأ ةعاج ا كردي 1ىذلا

 ا و ضعبلا تاوف عم ةالصل |لّوأ ةعاجكردأ اّمحالوأ ةعاجاب لكلا كرداىدتقا ان اك ءاوسرم

 اسال نات الامال لولا مكر رأت الصل لو أ ةعا هلل كردم هنوكح نمدارملاو
ََ 

 بلطي غارب ريغو قاكلاىف 17 داك دج :عم مامالا ركذأ افاود#دنع (ديعلات ارم .كت نع

 دلىأ ىناتسهقلا ن نءىوج ةياور همذ هذعنس ا 1! قو بتكلا نمئشف هعموز ذ

 :ذملاو مامالا ن مئراسقلا (ىمع“وهلوق) ةءارقلل وأ ءانثل اعيتذوعتلانوكىف ةداو ر مامالا نع
 نحر لاهللا مس لاق ىأ ىعال نأ ىلو أف ذو عتال هنا ق.سدقو :ءارقلل ع-.تاهما ىلع مهقافتال ىدستةللال

 ُ الر قام نادارم ادرس و رم هتلارك ذام مف اهنمدارملافةوضولاو ةدعبذلا فاكرك ذل قلطمال حلا
 ل ىف مه ال ةضاغلا ع نم غرف ىتحاومسنوإو دعب اهداعأ ذوعت اال ىمتوافدوعتلاد_ءبهضافلا لبق 5

 | فلا ل تاه رك ذتاذا هنا ىلعإلاب زعم ردلا نعقم_سام ىذتةمو رعلا نع ةءلالترمثاهاع

 2 واف دتس:الهتلن كرك نال( عكر لك لأ وق اهفن اة وام ىتأن|متءارق

 و ةالصلا حاتتفال وتلا ن | لا ةغفح ىأ ن نعو هلوق نم قأمسام نينو عوما

 تبلعهنال (ماىفاشالافالخ هلوق) طلغ ةياورااهذه لقننا ىقأيسن كلذ الا: لهفلاك ةذحاو
 ىورامانلواجب نوره نامع هييحر ن1 دي ةالصلا تفي ناكمالسلاو ةالصلا

 روج مهنمادحأ عمسأ لف نام عور جو رككىأ ومسو هملع هللا ىلص ىبنلا فلخن تيأ صلاق هناسنأ نع

 ةلالدهيف سيلا اورامواهب رهالمال_بلاوةالصلا لع ناك ةربره وبأ لاقو مح را نجرلا هللا مب
 نت رهطظلاق دعا ارقلانانامحا رهح ناك اي يلعتلانابحا اهب رهخت ناك هنا ىلع لمح وأ ر هما ىلع

 داب ناسا ختي وقل تبل كت رطااربلا دمعنءا لاق نامعو رعو ىلعن ءى وزرامو

 ”هباورلاء ده لقت نأك ناىدهازلا دا .(ةالصلا لوأ ىممج ةف ضأن ءو هأوذ) يجلب ر تدل

2 
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 | ( نكحس.هال:م ىلع)

 لاقرب اهنا لعرب صتزوعو فود < رمل او «ةفص هنا ىل_عريغ عقرو سدل ل-ع ةهلماعالنا 1

 /لبقو هيرعؤب ملهنع تكسناو من« 1هلاق نال .قوءركب هنا لق ىتح كانثل جو ريهاشملا ىف لق
 ءاشا ري اياثداب هيلا هع لاق ثيح ف سوي ىنال اال 3 -وتلاءاعدب ىأ الو ضنا ارفلاق هن قبال /

 8| لوسر ناك تلاقانا اهتضشل يشر تن اع ء ىوراما لو طقق هحو* ءاان أت ثيح ىفاشلاوا

 ق.دصلاركم ىلا بهذموهو ةعا#لاو او رملامهللا كباس لاق ةالصلا منفا اذا مسودلشا ل

 هاور عدنا! ضعب ىنو هتدو مىفاذك ةعاس اءاورهل وةوىليز نيعباتلاروهجو دوعسم نءاور#و
 هلو5 نه رعنع لسههركذاغاواعوةرمةشئاع نع و سمالو ىراذعلا وريلذا تاوصلاوهوةعن الإ

 اركذةموقلا ىف نالهيدمق (لد وطهلوق) هكر رديإو ريع نعديو رتئاتبا كانو ديقولا عطقنمو هوا

 ةلحمريغ قاف:الاىوعد لوقأو فلؤاانءا طخئاذك اقافتا لس رباذهلو لب واد سدل نكأوانوتس
 اب زعم جبارمسلا نءرملا قو لكلا قعضب ىتحاقلطمماسقلا ةنسلءقولاق 0 انامل هاد

 ىلع هنأ مالسالازهش ىكحود.عل اد ئاو زو ةزان لاو ةموقلا دق«: هنا ىلضفلاو ىفاح رجم او كاحناو نسل
 انيك 1ودو :ءارقلاةنسدهتدنع لاا اموق صعنو دوصلاو ءوك اني ىلا ةموقلا كسع امس و

 روعيف هلوق) 1 هلعفي دءاسةلافمعالاوهام لب هم هرصخ مايقلاواز اا سدلو 4 ةياورلا ره 9
 ذآ
1 

 ىفداقعالامدعحراشلا مالكر هالظنكل هباورلا رهاظوهامفوق نار مانع ءقمسدو (مماامهد :

 تاريمكت نيباعقلعتياناسفتا قأ سا هأ اوق نا ىلعءانب قاسفتالابدودعلاو وكر لاني ىلا ةموقل ءلا||
 نا رهاطلاو رهثلانعءانمدقامفالتوهودو عسل او عوكرانيبىتلا ةموقلان م هلدقاعو نيدبعل
 ود هيف سبا لاسرالا ىدادح ادق (ماو يوما ورعب وهلون) فلتخ ادق ًامهتعلا 2

 نم ىلضفلاورفع- وأ لاق ةياهنلا ىف ملسم رهغ (اقاغتا هلوق ١ دقعمف هلاطأ اذااما ما. لالا ملاذا

 نامجأ لاقو لاسرال دو ه-لاو عوك لا نيب تلا ةموقل اردرعلا تارت قو ةزانجلا ال صف ةئسلا /
 عضاوملاهذهىف ةن.لا ىز ازيد هازلا مامالاو نجح رادع كا أحماو ىفسنلا ىلعوبأ ىضاقلا مومم ضف

 رك ذهمف مامق لك ىناوا 2 ءالا سه لاقو مهتفل نعد عن ن هن لا ءرالا ضفاورلا بهم ءاولاقو دات ُ

 نورد د سبل مايق لكود :زانجل ا ةالصو تونقل اوال لاح ىفءاح اد |.ةعالا همف ةنسلاف نوُئس ل

 حراشلا ف ذحولف هريغو ىسخرملا مالا سعش ىتف» ناكهيولاسرالا هن ةن :بلاقدتعلا تاري كت فاك

 ارساذوعت ىأ فود ردصم ةةصدنا ىل-ءبودتم (ارسدوعتو هلو) أنا اوص ناك راقت ةساظن

 ررغلا قهلعج وىعام*الاح ركذلا ردصملا ع ىحننالارمسم ىأ ذوعت ىلعاقن نهالاح هلء+ ملأ وذ

 اذوعتم لقبول ثمح ذوعتو هلوق ىلا لدعو عزانتلان موهق هيلعو دمعب وهوانضا حاتفتسالا فاد ' :

 فالح ور انتنمالاحارخوكوحاتفتسال افالم كلنا كس دلو عسصوا|انراجقم زرت و_ و

 لاقر# :ءلس ىلع فاسلا عاج ابوح ولان ءهل راصلاو دن الاق هن رمد الل هبةأباسعاو 2ص
 ىلءفاسلاروه< نكن اوىدوةاو* اطعزنعب وح ولاىو ردقو عازنعاسجالا ىوعدفو ْ لأ أ

 مظذلهقفا اومىلوالا اوهوهب ادهلا ف لاقذيعتسأ ةزج نعىورف هيفءار ةلا فالتخخال هتفص مهبأو هف' 2

 5 هاعو رم“ 5 نباوو ر<وأر اتحخاو تفي هيو ىتحلاىفو مالسالا يش و ىناودنط اهراتدناو نآرقل ١

 جارعملا ا ةلاعاجامهضعب ىّداو تهذملا رهاظ جان زلاهلءج وزعلا ل هأ رثكحأم لع
 اني ادصأ ع نم اود روكي ده اح اضن [قانالفاناس ا ريهج ا اياهضأل ١ وهلوق نب

 كلذكن وكم ناش و ةلَقتسم ةتسذوعتلاوهانثلا قرارسالا نا ةملالمنرمشلا ف دافأ (ارم هلوق) ١
 لَ ىلصناك لاقس نأ ثيدحءانثلابقأنالاذكو ودعت نيمأتلاو ةيمستلا ف

 0 تطل نوصاتم نا نا ريو ركيمأو د هيلعدنلا لصضءلالو 0

| 

3 
. 
1 
/ 
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1 
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 ل /



 رميىلوانيلملدلاب العام عسجلا 3

 وسلا فدكرداناوءانثلا كرتيو عكرواماق رص خوك راف وامالا كردا بلال نمشلا قال فلاخم |

 ١ رك نع كه ازندةّدعا ىاهظفل نمالرهذم لعفب بوصنم هنا لبقو*وس لكن مكة هزنو دأب ن احس 7

8 

 8 وار مدع مصالاةر موكا ذو زاو لا عصالا طرا بف ميج :رثلافلتمتاو اوقلتعتا مهلا لاقول هنال

 | عم الو فوذحلا ءادتلا فرح نع ضوعمرخ آف ةذدشملا يااو هنلااب نيب رمصبلا د نعمات دعم نأ ىلع ىتدم

 ا ُ فوكلادنعو ءانعم ناك اماذكف مبتدا مبعو رشلاو ضّوءملاو ضوعلا نيب عجل مزلت :الءلامهتدب

 ا | طوول هناا رثكياراصتخاةزجناو ءادنلا فرح فذ هياندصق |ىاريخانمأ هّفاان انعم
 َ دلإ ىه هيفءاسملا ةهدو هنع ضوعب تسلا نال مملاو# ادنلا فر نيب عسجازوحيو ةل<ل نعةدّدشملا

 0 ةوكل ملا ىلعةرّدقم ةعض ىلعامن, منوكي نا عنامال لاف مهضعب ثور ىدانملااريلع ىنب ىتلا

 | طوس وو عتابا ؟تراص ث.> ةذءءان ىلع بارعالا اولع كارخ آتراصض» وعتلاد 0

 ةافتالادمغب مهمالاكو عطقت ملف ضوعملا ةجرد غول, نعضوءلاروصقل نكل عطقت نا هنزمه قحو
 عم ةمصلا مدع يح رثحرشلا فام ىذتقمو ةلعسلا ىف فاشعاو لاق رهن هللا عر | هع ىلع
 ىواتفىفو حصالاوهو جارسلا فو هشالاوهو ةينملا حرش قوىل هللا كرايلاق هن اكذ كلريتلا هنا

 | لكلا نع دياو راارهاظق ريبكتلا نم ءخرفاك (ةراسإ ىلع هنيععضوو هلوق) م لاهنا ىانمغر 1

 ا ال ماببالاو رصن#اناهغسر ذخأب ناراتخملاو رهتامهاق<ةمالكو لصفملا ىلع لاقي ون فكسلا ىلع
 ا وضعي قو عض نول شيف ركذ تفلتخاراخخالا نال سكمنبالو عضولاذخالان م مرد

 ةالخدلوق) لكح لا ىتنمناوةأرملالا (هب درس تحت هلو )

 لذا مال--لا هم اعهلوقانلو كردص ىلع كدب عضىأ ارحتاو كير لصف ىللاعت اداوقل (ىداشال

 مامالل لماش (ات4 م هلوق) ةيحالار#او هلوقنهدارملاو ةرمسلا تحراسدلا ىلعنيهلا عضوةنسلا
 اذاالا لاة.نا ىلوالاو رم ةريخذملا ف هعت صام ةءارقلاب ره مامالا ناك اذا قو.سملاال مومأملاو

 ًادمملامىنش مايقلا ىقمامالا كردا ىرغصل | ىناملالو 0 ,دموأ نأك اتو.سهةءارقلا ىفمامالا عرش
 ًأوهو رهالالاو هم ىأ هنمخئش ف هكردا همىنأ ناهنا هرأرربك أ نا ىّرتاعكاركردا ناودءارقلاب مامالا

 1 مهللاكنادعسالئاىأ هلوق) 0 دعقلا ف هكرداولا ذكو دعس وهعر هل ادعب هيأت

 ؟ لدمح مهلا كناحبس ل اقول ةغنضح ىلأ نعىورام هديؤبةدئاز كدم< وقواولا (لدمحو

 وأرلا نوك نال وكدمحانرتلم اصيست كسمساىا عم ىنعم وا ةساللل اذه ىلع ءاسلاو زاحواولا
 | 0/نالرعت لخبر دل الع بوصنم نامي و دن يلد نت اوٌكدعس|ىا فطعال

 0 | ةيصنلامنالوهو جسنلا عضوم نامحي# عضوو فاك [ف.ضأو لعفلا فدخل امههدست كيس

 انانمئعملاذاانعنوكي امان ا لعا لعرض عردصم لصالا ونهو نافعك ف رصنم
 ف ةعمو لاق فاضمريغادرفمهلامتساو فاض الوعلا نالالفاهرب_غوا اكل ةهخأ اذا

 ترعلا نال برعلاو محمل |نم يحتل اك نب ةاقفلا ذه تعج مهضم لاقو هيالوعفم نوكيق ةصرق 3

 قلعت كدمح وامين عمف ناحتلاف ئثنمتست اذا مهلاو بستلاف ئثند تيحمت اذا
 ىف وهل“ وهيدم#نا نش ىذلادحلايىا كدم#بكفصنواتأدوأ كدمح ّئدتبا قاف و

 تابناانلاوفنلزالانالدحلا ىلع عيستلا مّدقو كالادماح كوءساىا لاح ىلع تمادض#

 بخ لكو ضال او تاوم-لايف ترثك ثم ا ةكربن ا نعيربخما فداز ىا كسا كرا دتو مّدقم ىنلاو
 ءءىل_ءولعت كتمظع نأ ىنع» كتمظع تعفتراىأ ميا خفب كدج ىلاعت و كعماة رب نمد >و |

 ريغ بصنو نا لع ةلماعالن | ىلعدلا تف ىهو حاتفملان ءىئىوح هحواهعنرأ ةبق لرمع مل !|الو لربيع

 0 ل ع هلعرابتءانل ةقص



 ل | (نيكمالم ىلع)
 لصق ىف ف همالكح قءايمقو حب ذاكر اش : الذا ل_.عو ىتععناكف ناك« الىلاعت هاتان

 رءاشلالاق
 لوطأو زعأ هئءاعداتس + انل يرءامملاعسىذلان ا

 قتلاىأق :الا اهمنيمسو لجو زعلاقو قتشلاىأ ىتشالاالااهالصن الىلاعت لاقو لد ؛ وطةزبزع ىا

 (ةيبرعلا نسحالن الا عص:الامهندنعو هاوق) تلد , زهدلعنيهىأ هنلعنوهأوهو لئاقن مزعل

 1 هادم لعح فدكت | نافةببرعلان سعال ناكاذاالا نيمحاملا دنع ةيسراغلابعورشلا معنا أ

 عماد نار هأطل اسس هئاضتقال لا فسو ىأن ءو هلوقنمهمدقأل فئاسوعر فان

 ة.سرافلاب حورشلا هع مدعلرظ: لانانهحراشلا هرك داماس نانو هانمدق ام لعاذه باوح تلق ماما مامال

 هداني 7 قرع ىبرع ظغل لكب عو رثلا ةحتلر انلا تسانو ف سوناراذجع قفاومصولا اذه اقو ةسنرسلا نسم نأ ١

 >: علا 0 ا حراشلا هك ذامنس ىفانتالف ةف ضارادجم قفاو هج ولاا ذه ىفو ريدكتلا ظفلب نكممل ناو يظعلا ىلع
 0 9 الزر 0 ءاقشاهناردلا نعافمدةدقامهلوق ىلا مامالا عوسر عصالا نان م اهريغو ةيلالشلاقاموارغآوالو

 1 1 را رمثل هلع سم ىف هنا هلصحعو اهونلاوهال هلا امهعو بر باو ضاق هيلع ةنط ان وتتم ناعصأ ىم عمدت 7 ابوج رم ةيبرعلا ىلع ةردنقلا عمولو ةدسراغلابحورمشلاةمصن مظعالا مامالا لوق نوكي فدكو ريثكتل عق
 1 م ا وه هنافدنب رعلا ىلعةردقلاعماسبة ا ارقلا فالخهلوق ىلا اعجر مب رعلاق عوردقلا عمولو هسرافلا

 كاز 5 0 .ك// ور ٠ || امنالعةلالدزععلا طارتشاوةسرافلابىأ (اهجأ ًرقولاكملوق )هامتشالا لصحانه نمو املوت كالا

 ها نر 7 0 7 روغلا ىف لاق مصالا 00-2 رمىتانباحن هاو راكمامالا هبل عجر ىذلاوهو زودعال ةردقلا#
 0 2 0 وهوز#لان رم لعاقم ماوه (ازحاعهلوق) عاجالاب مصل زمعلا طرمشو ىلي :لالَوق نموا ان

 0 0 َك والا فلا اا ذهناىلاعت هوقلاضدأز عالب . زو هنا ةفينح ىأ نع ىورو ىو ةردقلا فال ظ
 00 1 (نر || ىعلاوق لزنملا ناله اريعلابتناكى دوم ف صو ةيئاي ,رسلاب تناك هارب اف دتذ ىمومو مهاربا فدع
 كلون كن ىمرع > تاهل ةرمعم هيالاضب أهدنعاعبج ىنعملاو مظتلاوه نآر ةلانارصلاو تاغالاالتخا. فت الوهو» ,

 ىإ 4 لي 0 ةصاخ ةالصلا ق> ىنامزال اًكرمظنلا لعمل هناالا اعمج اههويق عقو زاعالاو مو هيلع هللا ىلص 3

 ”ىمنو ب كه/إ م. || لزنالاق مالسسل هيلع هنا ىرتالا ةوالتلا وح ففي لانو ىزاخعا لاح تسلا الة ص
 و 0 || ىلاعت هلوقل برع موظتمل سا نآرقلان ا امهوانه انك ة تاغ أ فرحا ةعس للا ١
 - 0 لاق.نامامالا فزرط نم هباوحو همظندا رملاقابرعانأر ارق ةانلزتاانا هلوقوا_برعان أرق 5 هاسناوج

 قفالخالو هيىتكااذازاوجملاف فاللاو نآرقب نسلى رعلاريغنا ىلع ةلالدنهاسلت سعف شن لإ
 رصتقا اذادسفت اهناو ىايز هتالص تزاخ ةالصل هيزوئامردق ةيسرعلاب هعمأر ةاذا تس دابسفلامل
 اصصق ناككاذااماا م زمتوأ ارك ذءورقملاناكاذااهف بم نعت ازتلانضحاشم دابا /

 تناك اذاةالصلل ةدسفمةذاشلاّدءا ارقلارحيلا ف لعجو متغلا 0

 0 اا ل يحال ا والو م ةمسرأ اةلازعو رقما ناكو لاك

 هنأف ذاشلا فالك سانلا مالك اماكتمراصة صقأر ةاداق ىبرعلا ىلا عرمشلا فرعفف هفارصتألاب
 ىلاعت هلوق فريجتلا ناد غي ىبانزلا مالك أ معاو ىبتنا ةصقولو هر دسفتالفاكش هتنن ارق الازرق 0

 مالسلااهيلعهنوكىلا لب كلذك نملو مظنلا اذهاهسف نكلوهلوق نءاذخا نآرقلل نلّدالاريز لهناو
 ىلعوةنيدملاوةكع ةصوصخلا ماك>الا ىلع لجسم هنال نآرقلل عجرب نا مصن الدنا ىلع 9
 ماللاءنآرقلا ن مدوهعملا (قمئاو را فلاقاذفونلالارز فانا *نوكمالف ةقباسلا لللإ مسمانلا|

 دوصتممظنلا ل قامو نارقلا نمزسناماؤرق افنلاعن هلوقب بواطا وهو عرتتلا فرع ىرعلاو الكا
 دودره ان مفامزالم اذا !نو كي«الفزاعالاالذاحانملا ا اه ةءارقلا نمدوصقملا ةالصلاةلاحو زاسعالا |

 ريسفتلاب رودالو اهزيغبهزيصلتلعتلا اذهو ىرعل انهءلط صنلاناف ىنعلاب صنلل ةضراتجاول ١



 (نيمعملا تف نءلوالاءزجتا) 7
 هر 3 هب زازيهدنع مضنال هللا ريك[ لاقول ىث- هللا ظفلَو ةءادنلا نوكت نا تبحو رهخ رهاظاا ال |

 أ لا تاغل راس نمناسل لكى محلا اذهو موقابملا بسن ةعلق مسا ءارلارسك«س راف (ةسرافلابوأ

 0 || ةسرعلا دعباهربمشاو تاسغللا فرشااهنوكلرت ذلاناهصدتو ة .كرتلاو دن دع :هاو همن اربعلاو سناب رلاك ||

 ١ ددسرافلاو ةمرعلا ةنجلا لها ناسل ثيدحت اقدر وو ىوجاهريغنمبرعلا ىلا برقا سرافنالوا

 ا تاسيس وذوعتلاو دوشتلاو تونةلاو ةمطخما فالخمااذه ىلعو (الواريبكتلا نس ناك هاوس هلوق ) |
 | نرسل اد ك ذام ىلع عصالا ىف ةهاركر يغنم مسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالص اودوحسلاو 9 ناب |

 ظ ١ هاسيربكتلاريغن عرش قصتسملا فو ىوالاوهواس,تايئاوريغي رو طقف ىلواوهانمتا ريمكتلا ظفلف | بر” "فاي
 رخل, ترالا فلا قنكلري اريبكتلاةدان ز نم هيفامل هصخخو ذعلاةالعم حاستتفاىفالاهءلعدومتمال | 0 00 :
 ةظاوملا ىذتةموهذا ارهاب وح وذم وهز هيي لكم ركع تحدي لمعلا بحي رب كالا 3 ن1 7 42 1 وا
 ا 0 ىلع ىوتفلا ىنرعلالوذ و رهن هيلع لوعت نا ىتدنف ل ميتلاا ٍ 3 10 تدم

 اه هرئاطةكخ عورشلانا مامالالوق هبفدقعملا لو رظن هم ةيب رعلا نس ناكاذا ةيسيراقلاب| هبال ريب نا  اعتر
 نآلاكمرهاظفاقافت زو ةنملةلاك ةيسرافلانحورمشل ا!ناةسساخراتتلا ن نعردلاىفلةناذهلو هلعاوقفتا 0 كلير زد 9

 ان سيرد حريك ىلع هرتشادقف هظفحاو لاق امهلاوهال هلاامهعو+ر ١ كهققاوإ 0

 حرص ا رلاىف و ىوح ا حيرمص هيو مامالا عمادجت نادرهاظ ملا فسوب 0 ير لل 2
 1 مم ءدب 10 1 - 5
 ا تع همها ناوفسوب نأ ن ءاوراذهن ادسف» ن !حراشلا ريم :اضاو فسوب ىنأ عماد # نا 0 ا 0

 | عماد نانمررك ذ دو هيب رخال رظنلابىأ مامالا عماد © ناىذتقيامم حراش ماد هرك ذا درعغ ْ - 8 كلوب عا باهي ةرامعو حراشلاةرامع نيد ى انتالدن ارهظ م لا شسووو أ لاقو لاق تدج هةلاامر هلاقو كلذ فالح

 0 نوكي ىح ة ةسرعلاف ةقينح لأ ماد# نانم مجلد اقام لدية يسرافلافوهامنافسوىأ | 0 قرط
 راش نوكمالوح ةسرافلا فضي عمو مختل اداريا اذ ةسر ل نءناكظ فل ىأت اعراس 1 اان 0

 || ناسلىأ لص عوهو مظعف ىأ ريد كي رو ىلاسعت هل أود ةغم ءنح ىنال هب رعلا ن سك ناكاذاد الضلا ىف أ] هو 5 -تاهإإ

 |ىحسانلالا اقان ا ترما مالسلا هم ءهلوقريظتراصف صح دقو مظعتلارعم 5 نمدوصةملاو ناك ' : 00

 ْ مالسلاو لا ىةبلتلااذ تحودوصقملا لوصحلاعاسجازاح ةيبرعلاريغ نمأولف هللاالادلا الليوقي :
 |فدا د فراعتاارشع ناذالا قو ىلب زلالوقواذهاذكسف عاج الاءاهبزوت مذلادزعةيعستلاو |

 0 له يملا تبعتاماو ناذاهنافرعناو او صد الهيا خدالا ارسلان ءرهنلا ىف الاأ]

 مل اوأ للعلا مالسوه له ىلا, زا مالكى السلا نمدارملام رظناو هرالردلا قىلاةيبرععلا |
 هلاراكذا عيجاماو اعاجا ةيب غلا ريغب ىداستي مالسلادر نادنفرام ردلا ىف'تءأرت مءالاوهأأ
 جنم وهذا ليلختلامالسل ل لما راكد اف ميمعتلانا كشالو با قالا ىلعف |[
 راك لج وردا نمار هابل ذك رعلاريبغ ىداتي مالسلادرناك اذاواهراك ذا

 ملا سناح ورك ذىبلب نلانال ةيستلا مالس يلي زلام الكف مالسلايدارملانا يفالخ اده ىلع ةالصلا |
 ١ اعدفانالفؤوء ديال فاحولا ذ كححو قالعالب دوعتلاو كاحادنعةداسبمثلا ءادا اوناعللا اذكوهملع

 |تناحقالواهرك ذهنالذوعتلاو هلوقل همسنلاب رطا فالخالد هلوق قو جبارعملا نع عوج ياخ

 ل اواهلوذ) ةالصااراك ذا نم هنالالوا ادرك ذامباوصلاو هيلع عد مل! بناه ورك ذه ا
 ددرتب وري كل واربك الاوا هءلع قفتم ابك (هنانالازوصالفسوبونأ لاقو هصنام ةيلالينرشلا ف (ريبك

 ىقدازو ناهردلا ىاىرببكتلا نس ناك اذاةعب رالاواةئالُلاهذهرمغبهب زحالواتاسئاو اسمفن 8
 مال |هءلع هنعلوقنملا هنال(ربك /هقئامالااعرا :ةريصرال كلامدنءو هلوق) راكلاهتلااسماخ ةصالخلا

 ةديزتال ماللاو فال ةدايزن اىفاشلا لوق ه-ووروحالف لوقاملا ل.طعت ىلاىدؤب ةيدعتلل ليلعتلاو |
 قوةفصلا فمان هريخقكرأ ثءدعب دال نتي ل عفان اسوي ىألوق هجوو زويجف د. ىانالا]



 اء (نيكسمالنملع)
 . | اهنا هنال بتكلا نمئث ىفهرك ذاع حب رصتلاارتمداغتسس ال ىن.علاةراعن | عم ىنعلاهركذاسهف حدقمالا
 لصفلااذهىفةروك ذل ماكحالان ا !-ءاوُك ثلا مدعل نا ىلعاذايري.عتلارث .ًاوءاوفالا نمقلتلاركذ |

 رذر لوقت :ودو «ذنع لضفا هئاق همامارتسكتو .ر..كحت ىذا<ناىدتقااب ص غلا نيلضملا نبك رتشمأ]|

 |.هفوقودوباو قدا هلوق مالسالا مج لاقو ربك" !ءاربهتلافلا لصوب ىأ هريبكشب ها صوب امهدنعو |
 فصن ىلا كردي ل ةوءانثلا تقوىلاههدنعو :اذ احن ادالادنعةع ردتلا هل ضف كر دتالو طوحاو قفرأ |
 فساستلاب لل.قو تارهدم يمصلاوهوىلؤالا ةعكرلا,لبقو ةصالخر اتخغ اودواهرخ 1ىلالمةو 3 لا

 ا هل توف ىلا توف ىلهفساتلاب هلوقو ىلاّسهقلا نءىوج هنودب كر دن إو ريبكتلاتوف 5
١ 

 اها مصالا ف ءانثلا نم غرش ملام اتتفالاةلضق كاردا تقو فلا فيفوهتايضف كردتهىذلا |

 7 هنامدقتو ةنلانامهتمىتتكمف ابماوا سرا نوك,ناالا هنالريبك-لا دنع ةنلاراعراشريص هنأ ملسعإ
 4 | نكل فلان مارحالا ريك نارهنلا فاك قرغلاو تاريمكتلا قاف الاب ناسللا كر ردت مهمزلي
1 0 

 عي 5200 |هلعو ها ليلدبالاهريغ مزايالف بجاولار ذعتل يدلاوهةءارقلاب هناسسا كب رعى الا مزاءال ردلا ف

 هن. اهدا نر (عتنر_ر_.| هناعصالاتمامالال -ةريكحا ىدتقلا لوق عقول هناملعائاضب هل فال ءارشلاذاقرقلا ملل |
 جتفإت ككل لاو 0 1 | غرو هنااوعجاو هعوكر قربك او هماسق قهللا هلوق ناكو هعوكر ىف هكردأولاذكو مهدنءاعرادن , 8 ظ

 0 احلا | ىلصملا فذ اذاوريكأ هلالاقىأ (ربكهلوق) رهنر ولالا ىناعراش نوكمال مامالا خارف لبق هنا هلوق
 | نو هتعر هت ةدىففاتخا ءاسملا فذحو اةلال_لا نم ةيناسثلا ماللا ىف ىذلادملاياذلاوا فلا دا
 لبقتسو (هيديعفرو هلوق) ىلال,:شالزونك]ارداطا.تحا كلذ كرتيالف هتعبذ لو 'هنمعداسقعلا |
 ا ربكم مثالوا عف رب هنا حمالاو هنراتمف هتنس هنالريبكتلنانراقمعف رب ل قو ردهي دخن ل قو هلسقلا فك ظ

 ناهتيفيكو عفربمثيك ليقوةداسوشلا ةماك ىفاك م دقمقئلاو ملاعت هريغنعءاب ريكلا ىننل هل عفنال ْ

 لجرلا نيب قرفالو ىلي ز هبنذاعوزف عباسدالا سؤرب وهذا ى محم هيماهباءىذاح تحي ديالا
 ةمالاوةرحانيبنمّتاو ىلا ىلع قرف الور دبلا ىف لاقا مكنه ىلا ع ربا ماعد الاو نسل ا ةباور ىف ةأرماو]

 ىاملوقاودوعقلاو دودهدلاو عوكرا ىف ةرحلاكو عف رلا ف لج رلاك ةمالا بارسسلا ىفاسع رهنلا ىف هع
 نالهينذان ماس رق ىأ (هينذاءاذح هلوق) لقب ةنقلا ىفءاكح ةهالاوةرحا نيب ةقرفتلا نم جارمتلا ٠

 امهدح أبو |نونسملا ىلعةدان زلامالا عفرلا هنكعملاذاو ةساءملاب ةعب رهشلاردصريعاذ و مانتلا برقا دال

 لاقولود) ةءلالن :رشر د اسعى أب هنافام ودام ىلا لب نينذالا ىلا عفرلا ىل- ردسةي لولو ره دف
 لئاوٌثي دحاناو بكانم الا نوعفرباوناكمراحصاو مالسل اوال |همل عهنال (ه.بكمءاذ> ىفا لا

 لو ماو رامواناق ار وهو مالا مالعال هنالو هينذا* اذح هيدي عريربك اذاناكمالسلا هلع هنا 2

 ىلااهيف نوعف راواكف ساربلاو ة.سكالا موملعو ىل.قملا ماعلا نمتدتأ م لاقالثاو نالرذعلاةلاح, ا

 فقورمسم ني دعس نأ ميج |نوكسوةلمهملا مف رح ن لئاووىلزد ريلار ذعل ناك كلذ نالعف مك انا

 | ننس رقتةيواعمةفالخ ىفاوبت امو ةفوكلا نك-منعلا ولمن مناكو ليلب فاحص كرش |
 مود هصخواكرتشموان اك اصاخ مظعتلا ىلع لديامري.كتلاريغ دارا (حلا مبستلابع رشولو هلوق) : ١

 لب رباع هنرقب ملاذا ف الخلا لمو ىناتءغرملا ىتفا هيو لّوتالا مءالاوالف محرلاك كرت دملااما صاختانألا
 ىوج مدقلااهصخا لقو مو.قلاهللا ءاعماص خا ناىلازغلاركذورهن هدا ميحرلاك كارتشألا ْ

 نسل ةباوراذهري رقل|ىو مامالادن ءزاح لق ادّ.ملا ىلعرصتةاولو نارمعل آ ري_سفت ف ىكمسأ نع

 عسرمتةولا فو ةريثعل ترهطول هدر واف. فالك ارثأو ريخم ا نمدنال هناةباو راارهاظو ىنا لان ءرمشن و

 لعىوتفلارئارفلادقع ف نكذ ال ةيآو رلارهاظ قو نسحلاةياور ىفابملع ةالصلا بعت طقفادَسْل

 ناىتش ورهاطظلا ىلعال ن حلا هباو رىفاعراش ناك هلق ةفصلاو مامالا عممسالا عقو اذااعفو بوجولا | |

 نسحل اةباو رىاعراشريصد عوكرلا فىأ هبف ةفصلاو امئاق الا عّتو ناف عوكر ا قهكرداولاسعف رم ||

 ل 63 0 1

١ 
1 

1 

 ا
| 
 ا

 أ
 ا



 (نيعملا تف نء«لوالاءزجما) ام

 ا ؛اصالارشأ نم نكماوةرباسج اب هستلا نمدعب او عضاوتلل برقا هنال (هبكن م هيفكج اواو هلوق)
 اهدي لعدتف هلوقإ مالك قالطالا د رمق: لوالا ةملكن اشلاداز (لوالاريبكتلادنع هلوق) ىليز

 رن ءال ثرحدسفا ذو لاعفالا نع ىنجاهنال (عاطساام لاعسلا| عفدو هلو ) ارتساهنال(اهمكف (يكيرر |

 8 اكالو ماكر اكءاودالاءاهسا فس امقلاوهك مضلا.لاسعسل او ىندع فورح هنمتاصحاذأ تعب رهن 0

|| 
 نع لقتو ىوج ةيفرظ هير دصماخ عاطتساام لات ضارعالا فدع لكشتسااذ دواعي طارماللاعسلا || ير

00 ١ 
 (| ثارحاب رش مامالاناكاذا اذهرمالا لاثتءال ةعراسم (حالفلا ىلع: ل_.ةنيح هلود)_ىهتنا 0 فرب كلك ا هباسسأ 'لرتىلا ءجرب”ىل.رمأو هاج ىهنلاناذفأرامهيك ذخأتالوىلاعت هلوقدنع قيسلاريسسفت أ كرب 8 ف
 ا نم لح دوور هظال اوهو جل زلا فو ةصالحن مصالاا ىلع مامالا هيلا ىوتنا فص لك ف ةو نك ل ناف لول هز لإ 1
 َ نحرفزلاقو هلود) هدلا بوت فص لكماق هج راخ ناو ةماقالا نم غرف. ملام نومو ال موقلا /:6 ل ةيووز رج زب : ظن 0 0 1 0 ِح 3 9 2 ْ نأ اوعجأ دحمدملاف ماقأو دحتا ناف نذؤملارعغ مامالا ناك اذا اذه هملعم_هرصب عقب نيحاومأقم_هماما 0 0 97 40 مرر
 | املا ءاقنع رابخااذهانلق جراشلا ورك ديسك ةيناثلادنءنومرحوىوألاىأ (ةالصلا تفاق 3 0 3 4 6 1
 ا نذزملا غرفاذا مامالاعو رش ف -وبوبالاقو هلوق) هرامخا|ىناقداص نوكمل هلمق ماقلا نم ديالف 30 يعل //
 َ ادةونءهانذؤملان |اممل هعمعو رسذلا ىلع هل ةناعاو نذؤملاةعبات» إضف ىلعهظفاحم (ةماقالا 23 1 1 3 * نو
 |قن ذؤملا عباتدقو ةاحانلا ىلا ةءراسم هدفو بذكلا نع همالكل انوص هدنعع رشف هالصلا ماسيقب 0 لف

 | وق ىدملوه. نا لئاقلو لد زةماقالانودناذالا ف هعداتملااولاق مهنا ىلع لكلا ماقم موقف رثك الإ
 اا فوقاضواو همالكف بذكلاجوقو غارفار انام مزيالفاهمايق ب رقىأتالصلا تءاقدق || 3<... تعزيز تسر
 "ناش ىوحادسسلا لاق كلذكس لو كلذ. مامالا صمصنت هتاضتق الرظن فنصملا مالك ى مامالاب .- كم ل ظ د..قتلا ف لاقي نا قب هرعسم ةماقالا ف ةناحالانأن ف هانمدقالرظ هف ةماقالا نود ناذالاق اعرب الع 3

 | ضئارف نمةالصلا ىام لع لول (عرف) هريبككمهريبكتن راقب ثيحب مامالا عورمش عم مولا عورمت نوكم 1 3 42 / ١ 1 0 م . ا : ًَ ا . يوم

 ظ ضرغلا نعم لعو ننسلاو ضورغلا لع نملوالاةّس نولصملااصنلماهترامعو ةينقلا ن عر دهارحا نئسو تك ا د

07 
 | ىونفا كرت ىلع بتاعبالواهلعفب باوثلا قدتس امةنسلاودكرتب باقعل او هلعفب باوثلا قدكسن مهنا
 |ةيلصت اعف نا لع عدارلاو هثرحال انعم هب الو ضرفلا ىون ثلاثلاو هن رص نخسسلاو ض'ارغلا نم هيقام لعبالن كلو اضرف ضرفلا ىونو كلذ إءىناثلاو ضرفلا هين نءرهظلاة من تنغاوهأز أر عفل اوأرهظلا
 هللن العب الس داسلاو هتالص تزاح ضرف لكلا ن ادقتعا سماسخلاو مامالاةالص ىوفاذا فال أ لصام هتزح ل قو هتزحنال لفاونلا نم ضئارفلازيمالو سانلا ىلصب اك ى صيف لفاونو ضئارف سانلا
 1 1 ٍ 2 هنرمصملاتاقوالا لص ناكمنكلو ةضو رغم تاولص دابع ىلع
 ) اقهدعب ترن ذنافهلود) رهن تاّكت حول _خادلئاسملا نمةقئاطاقرعوز حاحا هةلوه (لصف)
 |نرعموهةهب قاع امم دعت : رى ذنالءقو فوذحمادتصري+ برعم هنادعسلا ىلع ىزغلا مساقنباركذ

 أنآلءاعداام لع ببكحرتلا مدعالا سلا: هءانملا ىضتقم نالرطن هفواك اسأر قف ىن-.موهفالاو 2 0 ١ 1 5 1 30 ع 5 -- 2 : ديلا 0
 اتفلو هناكما عم لصالا نعلودعلا ىلا ةرورمضالف عاش هلممو ريدقتلابنكميوهذ دسقفناو ببكرتلا 27 / كر
 اتالات ها ف.عضلا لوقلا ىلعةرانعلا» ذه نا نيشفر وك دما همكح قهسدنتلا ظفاكه مش | امو لصفلا اهم
 |انتضش لاق ها دعللاةياغهيجوتلا نعدعب بارعالا نمل هل سل لاق ن نا ىفالو ىدابعلا مسأق 1

 | لعتفتواذاكنال هلو هرنآن يكسن هلملعت هءلع ل دب لاح لكى عبر عم حراشلا مالك ى عدنا ىنيالو
 ًايارعالا نوكىأ نب رمالازوحرهنلا ىف هنا ىلع تارعالارهاظلّوالا ف هنا امهم قرفلا نكلملا ةملك
 ْ 3 هالا ناب لاعب ناىلوالا هلوق نم ىوحا مالك ىامهعت اذهبي وىفمدع ترك ذاذاارد_ةموا ارهاظ
 ا ىمستواولاه ذهن اةذتاسالاءاوذا نم قلت هنا ىنعلا عدا. (حلا لوخدلادارااذاو هلوق) نامت مما
 هقالطا مدعذا ارهاظرطت همفو صحم لاك عمة سب رعلا تكن مث ىفهرنملو ىوجلا لاقحاتفةسالاواو

 ١ جدقال ١ أ ش :
0 



 (نيكسمالنم ىلع)
1 5 

032 

 ىلعوهودحلا هلو كمل هل هل كيرمثالءدحو هقلاالا هلا ال كلذدعب لوقي متريبكتلاو دمحتلا|ذكو ةالثوأ
 هتئاركو نيثالثوان الث هللا دجو نم الئوان الك ةالص لكريد قهّللا هس :رممالسلا هم ءاعهلوةأرب دق( ئثلك |

 *اعيلإوب ودود اهلوكلا اهل هل كب رثالد دحو هللا الا هلاالة رأسا م اع لاقو :وعستو ةعست كتف نعت الك :راثالثا

 نعل. تا نه هي نب ناهلوف مس ددر و 2 ى 7 : ال دو ا؛سمازأك |هلوق ( هوأ ر هلاديز ل“ ع اناا اح ةغرب لق( :لكلعأ
 0 و 008 :, تان 5 مولر حا الا هلوقنءاعدلا ناو رفكهنا ىفارقلا ىعّذا ل+ زوحال ةرفغملابرفاكللءاع

 . ةلوميإب ا لإ
 نع ىونسالا هلقنور انلا نملسملا نم ةفئاط لودخد نمددال هنا ىلع ثد داحالا تلد دقف مارح مهونذ عسا 0

 نينمؤللءاعدلا ةم نم ىارقلا»ركذام ناذرلا هجوور هن جاحريم نب اهدرو مالسلا» رع نب ن.دل زعم
 نينمؤللو ى دل ولو ىلرفغا انب ر مالا هلع مهارب 7-00 ءاوقب ضراعمب ونذلاعسج ةرف 3

 مرش نام َرغغملاهل اوس نم مزاد ال هنالو تانمؤملاو نمنمّؤلْلَو كمنذل ارقغتساو هلوقو باسحلا موقد ع ,

 مزابالف ةباحالاريدقت ىلعو ىلاعت هللا ى از اةتف لارا هظارافغتسالاءاع اعدلافنوكو هل راكسال دقق

 (ةروثأملةمعدالاو هلوق)دامعلا ناد هرك ذاكض ء.لانودضءدلا م :رفغي دقق وذل عمج مهرفغي نأ

 مهللا لوقت ناةالص لكريد نع دن الذا- عما كصصوا كل لات ئ ال مالسلا هملع هلوقك هلق 2 |

 | ىلياماهتوطب وردصلا*اذح ءاعدلا فى ديالا عفر ةنسلا نمو كداب . نسحو كركشو كرك د ىلع ىنعأ

 تح>ان نمهنعهللا ىضر ىلءلوقل هب , الانوفص :اجوزعلا بركب ر نايس هإوةرءاعدلا مخ اهتمو هح ١

 59 الاكبر ناس هسا نم ماقاذا همالاكرن 6 نكملف ةمانقلا موبرجالان هقوالا لاكملاب لاكي نأ

 ىقل/ب 1 7 4 0 اذامالسلا هم لد لاق امينعهللا ىذر سأس ءنبالوةلهنم غ | ارقلادنع ىنعب رك ههجو هردس عمم نأ ْ

 ا ام اعل ع هوبا بيع حاسم رتب دقوا ساما وب 2 2 مناضر | يلعن عنيا لوقلوك وجو امري مصاف تغرفاذاقامهر هاظب عدتالو كبفكن طاب حدافهنلاتوا
 هينا : 0 د 9 ةنماىراسالات أر م ههجو سانلالمقتس نامامالل بس هنارر دلاةشاح قو ذوز ..

٠ 

 فلو, "ههمر د فحم 3 ََح 3 || ٠

 0 2 0007 و تلصاذاو رانلا نه ىنرح امهللا لف ميصلات 7 ءاصاذا مالسلاهملعهلود ىلع مالكلا ف رمق أ ْ

 0 تلرإ نوداؤناكّراو هه وبموقلا ىلع لبق اماما ناكو ةنسلا نم غرفاذالاقرانلان فرحا مهللا لقف ترغلا]]

 ححالاق هاوق ) ها هل_.ةالالقةسمرعس ليال اذالاو مبدع لق |ةرشعاوناكن | ل أاقو لصف ن (انالخ 2 1

 : ' 4م ؟نم ىلا ىلؤالا ةعاسقلا دذعو 106 .هدقرهظىانعو كرا ىناما هلوق )دوصقاا فالح ماهياور وكلا

 || عضاوملاهذ- ه ىف هرصن عقو كرب اذا فاكتلا كرتو عوشس ادوصقملا نال رس الا ىلا ةناسمأ|دنعو نك
 نودامناسنالا نضحاهرسكوةلمهملا ءاحلا تب رخل لبق (هرحمملا هلوق) ىتاب  زدصقي )وأ دق

 رهظالا لعلو فلك ا |نءالضفةالصلا ىن هيلارظتلا نكمالو ةغللا ستكق منك ىل هل 1 ش٠
 ىههو درب وةدرب لم محلا نوكس بو ءاخحما مذا هرخ عج ههتم ىاز رح ربل هدأ | 1

 ههمش ىلعك س دف اكتالت را ؛ رازالادةاعم ىلادوعقلا فر طنلا عوقوو ريثالا نال هياسبنلا ىناكرازالا دقعت

 تر ا نورك ء اكرم كي نوكي نهم التل لارا رحنا ةراسعلا تناك |

 0 نماتوخ (خلا هفمطظاوهلوق) مدار رع ء سوماسةلا فاك ِْ

 0 و ناط.ثلا هنم ك عض سءانتاذا تح ناف عاطتاموديب هدربلف ىدح | بءاسنت نارا ثيحمالسلا

 [م”بؤاسةتلا ن نم ظوفحم مال اوةالصلاه. ءلعهنالعاو عوض#او طاشألا هلحمامف لساكتلا نم هفاملا

 3 0 جو ا ا نقلا از ةسش ىأ فنصمو ىراخبلا 2 رانا

 همز 55 و 0 7 0 : هالصلا جراخ هيءاعدلا غاسام لكك لامو فاشل دنءو هلوق ) دهشتلار دددوعقلا لق ناك اذا ( دسفتا# 1

 خشوم 0 ل 1 || مالسلا هيلع دلوقانلو مر ودقل حلاو مسلاعنل عسشلا تح مئاوح هللااولس مالا ءءلع هلوقتا(اهدسفبإلأ|

 7 عامي كمي, ل" || اهجراغ ع لمصفةالملاب ص ةعربخ ءايورامو سانلا مالكح نمئئابف ملصنال ءذ هانتالصّل
 0 2 أ همالك ىامتلعاذجو رهنلا فلاقاذهوديسقتلا لم ىف قاطادق هناالاهيراشا (مايقلاةلاحىفهلوقا
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 رق هنعتاوحلا مّدقتو عوكرلا نم ىأ هنم عذرلاو قيساسمعف هلوقل ر ظن كايزاتتلا عوقو هملعىنبو ْ هل 0 لاو 250
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 ا 0-3 ل و

 40 كوع كنإرب >

 (ن.«لا حف نم لوالا* 8 02

 | (ةعسلاءاذعالا ىلع ضرف دومعسلا ىنفاشل ورفز لاقوملوق) نييك راو ندسلا ىدحا عضو صا ارتفا |

 ١ ةهمجلا عضوي قة دوصسل |نااستلو مظعأ ةعب_س ىبع دعمأن رأ ترمأ مالسلاوةالسملا هملعهلوقل |
 اهلوق) بدنلا ىلع لو اورام فرمالاو عاججالابهفلخىلا» هادي دش ع نم دوص» زاحاذ_ةطو نممدقلاو

 م او زمدروامو رهن كل ذك ل عف مالسلاوةالصلا هءلعهنال (ىرخالاوأ ىلوالاةدعقلا ىف ناك 1
 | ققاذ_هو مساقزيشلا ىواتفىف اكن يت دجحسلا نيب ش رانك هك ىلع لومم مالسلاو ةالصلا

 م ىلزلا هرك ذاذك (دوحسلاو عوكر انبي ةموقلا|متسو هلوق) قأساك كروتتف ةأرماامأ لاحرلا ق>أ

 9 هبل اقالدخ هدنع هتالصّن د ف ةساكلاوأ ةموقلا لرئول يد (ناضر ةامحئناشلاوفسوأ دنعو

 ركر لك لاكاو حوكرلا مات اءاضةلاردص نعتماذ فو (نا.جاوامهىت ”ركلاذي اورفو هلوق)
 | لو ةننامطلاو باصتنالاو عوك ران سأل عفر كل ذكر ض رف فسوب ىنأ دنعو امه دنع باو
 ١ هالصلاامتنسوهلوق) رهن تاوصلاوهو جياحريما نب ١لاق وهسلادوصم همن اهاس كلذ نماًديش

 رع ىلع ىلصن ال ةفدنحو أ لاق رداونلا فو ةم>اواها ةنازخلا فو ىو لاق (سوهيلع هنا ىلصونلا
 نمو ىنع# مالسلاو ةالسصلا هلع هلا يطعن هدف نال كلذرتا مالسلاو ةالصلا هلع هل ؟ىلءالا ءاسالا

 فو ىنال افالحند و ةفينح ىأ دنع هلاك ل10 ناك دوشتلا ىف ىنعلا هتباس عف :رنتسلا

 كاس هلوقل(ضرف ىفاش كاادنعو هإوق) ريشي هناىوتفلا رردلا فو ريش النأ راتتلا ةصالخمافوأ|
 ملع مالسلاوةالصلا هيلعهنانلودالصلا ف تنيعتف ال هلا جرام بيقالو بوجوالرعالاو هيلعاواص :

 سدلو اهاياهلعلاضرف تنا كولق ملسو هيلع هللا ىلص ىنل ا ىلعةالصل | هلعبي مو ةالصلا ض دار ةىار ءعالا

 !انلكوأ ىركلا هراتح اذ هرمعلا فب لب راركستلا ىضتةبالرعالا نال اقام ىلع ةلالدت الا
 بءتالف ىنلااهأ كءلع مالسلاانلوقب رعالا بجوهبانيفو دق ني ريدقتلا ىلعف ىوا مطلاهراتخا كرك

 مالسلا هيلع هرك دن ءولذال ا ولذا سلحلا كالذىفاسناث أأ
 ىلع لوم هتالصف "ىلع لص: 0 ناةالصال مالسلاوةالصلا ه.لعهلوقو ىد ز سل لكى فةرع 00
 فوجلاةع عساءاعرإا ىأ هللا لوسراب لبق اعوق رم ىذمرتلا هنسح الا (ءاعدلا|ممنسو هلوق ) لاككلا ىنن 1

 مدااو وروس لاتاك اهنم غار ةلالءقامربدلايدارملان ا ىلع ءاتب ةيوتكملا ت تاواصااريدو رمخالا لدللا

 3 ةريخمل أ ن نعورمج قأيسهف فالخ ىلعاهدعب ةنسالتالص ىلع لو#اندنع اذهو هءقع هيداربنأ

 1 د رسثالهدحو هللاالاهلاالةب وةكحم:الص لكربد ىف لوقب مالسلاوةالصلا هلع ناك لاق ةمعش
 لد ذارالو ةبقع ىورو تعنماا ىطعمالو تيطعأ ال عنامال مهللاريدقْئث لكىلعوهودج اهو كلملاهل

 الع درفلا ىرحت هلءارسأ ءانبوأ اف فن ف اضملاءابدشت هنالثلاعض اوملا ىفال مسا ن نيون : كلرتو تدضد

 تداملادارالو تعنمام ايطعمالو تطعأ املاعنامال لاقن ةروهتملا ةغللا ىلعو ىسرافلا| هاكح

 ءاااذ ىحو عفتبال ىأ طملاو ىنغلا ىأ اهرمسكن هروش |امسومف جلا 5 : داك نمدحلا اذ عفامالو

 4 ةد.”الا نونلاو لالا ىلاعت هلوقل مماصلا لمعلا هنن وهعفتامناو كنم هظحو هانغ ظحلاو
 ل ىورخالا نال ىوسندلادسحا دج ابدا اراان اود قاعتمكنمنا هرهاظو له حرش ق ىوونلا

 ن دود : نمالاخ لعجاذا ئا عفانئلاذذا هنالّدحلا ن م لاحال عف هما , ىلعدم كنمددعلا قد هدنبا لاهو

 هلادعبراك ذالا نوار اذ ناكر اج كامل هل لأ هموت راقب اموأ عن ىنعم عفن
 ا فان ارفغتسا هتالص نم قرسصن ااذا مالسأ |هملع ناك نادوث لوقا اب الئ موةلاو مامالارافغتسا

 هءلعىنلا لوقل ىسركلانآةءارقاهنمو ماركالاو لالحا اذان تكرامت مالسسلا كنمو ا ا.وللا
 | ل[ نحاهأرت سدو توملاالا ةنحلا لوخد نم هعنعمتالص لكرتد ىف ىسركلا هن اًدآ أرق نم مالسلا
 : م هالض لكربد قتاذوعم لاا هتمو هلو-تارب ود ل. داو هراحرادو نادل هللاهنمأ

 0000 0 ا 0000اا
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 لأ ننسلا نم ف رلاربمكت نوك. نأ مزلب ٌرحلا لعو ةموقل اودعب هلوقكار دتسا مزايف ننلا نم عفرلا وك ظ
 1 دعنامةموقلايدارينأب كاردتسالا عنمو لّوالارابتار هعفد نكحموّلاو

 [ا/ا/

 ميسر |وكرارسأ ا فساشملا
 5200 ايوا ٠ أ يباعج نكي موأ ريكسلاظفلب ناكءاوس لات هللا مظعتو هلا ةريبكنلايدارب نأب الاول
 . (ك هني.” لا ناكرالا لي دعت نامذقتدق هنالر طن عفرلارامتخا ةماقتسا ف تاقةنحتلا نا لاق ىبتنا تاناوزل
 لوق نمدارملانأ ىنذمالو ىبهتن اهنودب ناكرالا لي دعت نكمال هناعم ةنس عفرلا دعب فيكسف بجو
 ١ 0 101 0 / |ارهنلا ىقلاق فسوب أ لوق وهو هياوص (دهت لوةوهو هلو" ) نيتساحلانيبام ةموقلادارملا نأن هلا ا و ل اسس عفرتبا متىأ هتبايت عوك رلانمسأرلا عفرد بام ةموقلاداربنأب كاردتسالا عفد فريك ايل

 38 10 تع رش م هنأب هلا عواض. أ لالا عت ىباي زلااذكو لالا عيمصلاو مامالا نعةباو روهو ضرففاثلا ١
 جدن 076 0 وكل اى مث اولا ميستلا ىأ (هعبست و هلوق) عوكل نم طخ نأب هنودد ر وصتموهو لاقتن الل لب هنأ ْ
 كم / 06 0 2 ةالصلاهءاعهلوقل ةنسانالل ع وكرلا يبست ناك امناو ىوج ماللا نعم لعوأ ىىنهم ىلعةفاض ْ

 عذر يب عيكس بل 27 || ة:لا لي ىندأ ى أ ءاندأ كلذوانالث مظعلا فر ناب هعوكر ل قلفم» د عكحراذامالسلاو
 يفرك ذ نكل نالثلا لع فةوتباسفاكو ةرعولو لصق عبستلاةمثس نا هداسفخ ىيليز ةليضفلاو
 ةزع ولو يدستلاب ةنسلا تاصحولف هلك هكرتب وأ نالثلا نعصقتنب نآ.ركو هصئام زصفلا ف لأ

 عوكح راةلاطا فالذمة مي زتتثالثلا نءهصقنوأ هكرتةهاركىأ ىهو ثالثلا نع هصقن ه
 ع.يطموأ (حلاعسبطموبالاقو هلوق) ردن سن الفالاو هفرعنا ةيعرحتاهناف قاجماهكرديل :ءارقلا

 قا

 ىأةذ مالت نمعيطمونأ ىاوهو دسحوتلا ف باك مظعالاداوسلا مظعالامامالانءىور ىذلاو
 سد, الورد طقف ل اح رال هنس عد اصالا حج رغت ناهلعاو ىلبز كعب اصأ نب يرذو كَ ا 1 عضف تعكراذا مالسلاوةالصلا هياء هلوقل ( هعباصأ عرفتو هيتمكر ذخاوهلوق) انس ةفينخ 4"

 هدافتساق نا ىلع عوك رلانمةموقلا ةموةلايدارملا نا ىل_ععءانبر اركستلا نم ب زاد اعدام عم 95 هرونيتدجمسلا نب ىأ ةسلجلاودوجحسلا نم ىأ ةموقلاو دعب هلوقب كلذ نعيىنختس ان اهباوجو هس هس جفرا اذكو ةنسمنم عفرا دنعري كسلا نال ىلوأ ناكل هنمعفرلاولاقولىلي زلالاق ىو + ةسبالم ف ةفاضالافدورعملا دن عقاولارب كلا ىأ (دوصتل اريمكتو هلوق) دول ا ىفالا مضل االوانهالا عبرت
 ىهرك ذام ىلءاضب أر اركشلا مزاب للاب الر بن عفرلا دنع ريكا ةتسدافأ دوه“لا ىلعافطعار ورح عفرلا ة يفسدافأريم 0| عاف ءاعوقرم ناكن اهنالارطت شم عفرلاو هلوق نمنيروك ذل 7 314 |
 تناك ناوةساحلا مزلتستالةموقلا ن الر اركستال لون نال ةموقلا هذاةسلحتاو هلوقل رظنلاب روألا
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 ا ةالصالدسفمكل ذو دوههسلا نم ىسأر تعفرودو ل عوكر ا نمتلقتناو عوكر انمىأرتعفر[

 لعف ةأرملاالا (هيرس تحت هلوق ) همه ذم نم فورعملا فالخ اذه (نيمأتلا لوقءالو هل او3)ىناتسهقلا .٠ ع

 أن منا هنع هما ىضر ىلع ثءد_> انلوةروعلا ىلع عضولا نم عوضخلا ىلا نرقأ هنالو ردصلاا ىلع عضد ١

 نإ ناواهردص ىلعةأرملاعضت ذو هقحىفةروعلا كا سدل اهمال لئاحالد اذكو بالا قوفرضنال أ

 ًاريكتو هلوذ) ىرخأ ةنسةرمسلا تحت هنوكو ا قلطم عضولاب لصحت ىهنل.ةرسلا تحت هنوك ىعضقو تال ||

 (نيعملا تف نملوالا “زل ا)
1 

0/6 

 | ىزغلا ىو اتف ىفاذك ف غل تااو مارحالادصت نافةالصلا ىف لحتديل نع ىدنقا هنالةلاحلا هذه ىف
 أامأوةالصلا ف لوخدلا ىأ مارحالادصق نم اهققك ىنَدءالف نكروأ طرش حاتتفالا ريك: نأ ههجوو
 | / : اخ طقف مالعالا رك ذاع دصق اذا امهمتهتالاتش الا تاري.كتو مامألا نم عيعسنل او عاملا نمد محل ا

 |هلوق ةلزنءكلذ نوكي ركذلا نود مالعالا رك ذاع د _طقاذا ل اقبال ةال_طالداسنالف رك ذلا د5 نع

 | الصادسفملانال هتع زعب ريغتيالف هتغبصب رك ذريكحتلاو دممعتلاو عيج-تلا نمرك ذاملوقنانال
 [اك_صقاذاالا هنالب رك نيملامدسقت الار عشو اام للك سفن ىف بترف ركفتول ىتح بلقثلا ةعزعال ظوفلملا|
 :زكالو لوحالبءوس هربخأ نم باحأو أ هلاالاهلاالب هلا هننا عمأ لاق ن مباحأولاك اباوجرك ذلا نكي نأ

 ا 1

 هع

 ًاهناىلارش حراشلا مالك ناىنالو لاحلا ىل.هبوصنم هنا ىوجاركذو قلطم لوعفمهناىلاءاسعا
 ظ ةنساذه ىلعذ ىوخأ ةذ.سارس تاروك ذا, نامتالا ناردلا ىفدافأو ةفوذحا ناكر مج هنا ىل_عبوصنم

 || ةيوستلا ف نوكم نأ ىنني (امس نوك, عب رالا نمدحاو لكىأ هلوق )اهب رهجلا عمولو لصت اهب نا.تالا
 |ع..-ريصتاسهبو ةحتاقلا نمسا اما ىلع + اشملارثك أ ناتربخذلاو طسملا ىف ركذام ىلعءاشب فالتخا
 ااندتةموأ اماما ناكءاوسوهلوق) ىدنحرعلان ءىوجب ره اىفاهب رهكنأ ىتشب اذه ىلعو تانآ
 ًاامأو لاق دج افالحن فسو ىلأو ةفدح ى أ دنعهبى أب ىدتقملان أ ىدملانع ىوملالقن (ادرفنموأ
 |متاريبكتلادسذوعتبدمعلاةالص مامالا اذكود#و مامالادنءةءارقلادنعءاضةالذوعّتسف قو.سملا

 |ةعجارع رمأ م ةذدح ىنأ لوق سابق ىلع ىدتقملاه» قب اكد. أب هنارهاظلاو قحاللامك-رألوىلاق

 ناكمالسلاو ةالصلا هملعهنال (هردص ىلععضب ىيفاشل ادنعو هلوق) لكشملا ىنخمااذكو رحاهردص

 | ةروعلا ىلع امهعضوو كولملا ىدد نيداكميظعتلا ىلا برأ هنالو ةرسلا تحت لاعشلا ىلعنيعل اعضوهنسلا

 أى ؟راعلاو ى.تكلانمب ةرمسلا تحت عضولاةمفس ف ق رفل |مدع ىلا لئاحالب اذكو هلوقب راشأو ىلنزةروعأ
 ًاراملا ىلع نيعلا عضو ةبةسنارردلا ىفدافأو ةظرلغلا هتروع ىلع هيدي عض ىراعلا نأ انمّددق نكسل

 تارعاو (هنمعفرلاوهلوق) ىلي زضفسو عفر لكدنعربكي ناكمالسلاوةالصلا هيلعهنال (حوكرلا

 ١ . ننسلا نم عوكرلا نم عفرلاريك نا ىلع ىو رجلاب هبارعا ىلع ىنام ركل ارصتق او هريشو ىلا
 لمعلا نكلو.دعب هب لمعلارتاون لقن دقو ضفحتو عفر لك د:عربكي ناكمال كاوةالصلا هيلعهنا ىو د
 أف رلا ىلع مزلم هناي هنم عفرلاو هلوق تارعا ريك انزيشلا لكتشتسادقو ىوجنا لاق اننامز ىف كرتدمإ
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 |[ ( نكح مال: هىلعإ

 نيىأهيرمأرعنال : (بجاو ناضهر نمريخالا فصالا ف ىفاشلادنعو هلوق) وومسلاد وح ىف |
 لوطماو راع توذقلايدارملاو لص ةريغ نمرثولا فهن رمامالسلا هبلعهنادر وامانلو هنم ف هنل فب 2

 مورطغلاد.ءىفاكطقةفةالصلا ق عقاولاو اهدعب ودالصلاى عقاولا (نيدبعلاتا اربمكتو هلوق)  ةءارقل
 سلو ىو< ة.فاسناتساواولا لءجىلاةراششاواةسب اقم هر لعللاماهريغ ىفاك حلا تاريمكتاهمجاو ول
 ريبكتي قب الذادبعلاةالصلاهدعبوةالصلا ىف عقاولا نيدمعلا تا اريمكتو هلو3 نماهدعب ويف ريعف

 تدريب 2 تونق لمشوهلوقإ مادخ الا قد رط ىلع رشتلا مانا ىن ةعقاولا ةالصال لب دسعلا دال صدع قب
 نر ع 0 لاعفالا ىلع ةالصلا ىنمنالءانثلاوذوعتلاكراكذالا نماهال سابقلاوهو(ةنس نيدمعلا تارنمكتورثو

 ولن ا راك ذالاهذه نان اسعتسالاهجو لاهفالا ىفالاوومسال دعس مالسلا هل عهنا انملا لقسملو راك ذالا نإ ٍ
 01 0 1 رارسالاور هلا بجواغاو ىوجريبكتلاو ةيجشلاو ذوعتل اوءانملاد رئالف ةنصذلا ننامركذاكةءارقلا فق 0 (بدمرر ب (حارارسالاورهجماو هلوق) ىبيزاكرتبر احلا بمالفاطةف وكرأل فاضت ثيح عوكرلا تاحيفست فال ينشف نيو 7جسحو . 3 أ اهصئاصخ نم تراصف نيدبعلات اريبكتو رتولا تونةوةالصلادهشت لاقي ةالصلا عمج ىلا فاس
 رارسالاور هلا نوجود فب هقالطارهاظ نال ىنعب ىهتنا أ سام ىلعاداتعا هلجأو رهنلا ف لاقةمظاو

/ > 
 : ل

 كرم ىأ (ناتنسامهليقوهلوق) طقف مامالا ىلع بيانا هنالرهجلا فكل ذكسملو اقلطم ىلصاأ ىل
 000001 تاو 0 : ةموقلاك اراصف:ءارقلادوصقملاااو ندوه ةعاسل امهنال امرت وسلا دوه« بصالح رارسالاور هج

 مام لير ني فار هداعان |لةوال ل.قومتأب لق هكرتولو مالسلا هيلع هل عقل (ةعرتلل ندملا عفر اهتنسو هلوق) 1 ل ا

 ىو 0 1 تاذر نالل كرتلا سفنل من االهناو فالخالف نيلوقلا لم لوقلا اذه ىتشنوكي نا ىت.ذي فلا ىفوالالا م ظ
 هير 3 ركسالو ةعاجلاو تاولصلا ننس كرتن متالااوحر دقف اضر اة ىلا كرتي نوك. دق هنارهظ ىذأ ورأي | تر كا اعبعالا كرت مثالا ةطانا ىلع نيم اذهواسجاو نوكيوا لكشخالاو فاصخقسالا هدامتغا |
 (غ" [[- ودنملا ةلزنعدثاو لا نم هلعج هاف نموةنسلا كرتر هنمدشا بجاولا كرت وهف كدكتتلا لوقمهنأ ظ
 ب ريس ما قوم عمانكرت ىلع مالب و اهليصتت ىلا بدني هلا ةنسلا ك>ريبكل!فشكملا ىف روغلا ف» أو
 ل قافئتسا هنالرفك اقجةنسلارب ملول ةيزازملا قفرطت همف طقف اسمابج وب ف افذسالا داستعالا نوكأ
 ارمشانهيدي عفر ربك اذا ناك مالسلا هيلع هنال ( هعباصارمثنو هلود) رحب ةءويربكتلا دنع سأل | 1 ظ جاراوهامناسبب ىأسو عفري تربك لبةورب كم عفرب لبقو ةعردتلنراقم عفرلا نوكد يفيف حملا ..ورملل زل 7" ..[|ماللا نارهاظلا ةعردتلل هلوقوراكتالاودو بال ل -اكتتلاو نوابتلادرجت ىاسفضتالايدارأ لوقاو ىلا ١

 نامهضع» نظو ةروسنم ملاح لعاسكرتب لد حب رغتلا لكج ٌرغبالو مذلا لكمضن النا هتبفيكو عن

 نيتبوصنم|مهعفرب ىنعي علاصالا ماعم ءاعجصإل ناب ىطلا نعرشنلا هيدارا لبطل خوهو عيرشتلا
 ىأ عداصالا نوكتى -هلود نمدارملاو* يبعساعف يجلي هل_.غلا ىلا عباصالا نوكت ىتح نيتدوه
 مالعالاىلا هجامتحال ةجاجلاردق, (ريركتلابمامالارهج وهلوق) .فاسضم فذح ىلءوهف ان
 هذهىفغسلتلان ا ىلعةعبرالاةئالا فنا ةسلجاد رهنبلا ودون رتم ماعلا مو ةلبتامديأأا ظ مدعدنع غ.لتلانالعاو رددسفت عهسف درفنملاو عؤاااهاو مالسلا وعيمستلااذكو لاقتنالاو. 0

 وقلا غاباذا ىواسطلا نع لقنامو بق سف هءلا جاستالا دنعاماو ةهو ركمى أ: ركشمةعب ا |

 0 ذوهآهيوص عفر هنأ تباعا هل هج والف هللا جامتسالا مدعل هيالص سدس نذؤملا غلف مامالا روصا

 ناو ةماقالاو ناذالابق وب نأ نسحالا ىفاة_سهةئاركذو هملا تح ناو اداسف بجويالوهو هنا
 ىوحلا لاق ىبتن اةكيئالملا نم قفالا س نمهب ىدتة. هنافمامالا حو رشد نيملاع نيم موقلاناك
 رمكاذا مامالا نأ لعامث دعاوقلل فلاذم هنافهءاءبوذكم ىواعطلا نع روك د ملا لسقنلا نا. نأ
 جسناق طقف مالعالا دصق اذا هل الصالذالاو مارال ارينك كانه د_صق نمهتالص معاد ال حاتتفالل

 هخ.لتتب ىلصن نملالو هلدالصالف مارسالا لصق نءاسل اطقف خبل كادصق اذاغلمملااذكون سفن نيرعالا

 يهم



 (نمعملا تف نملوالاءزجلا) ال4
 ناكءاوس اةلطم (لوالادوعقلاو)

 وأ ضرغلاوا ةمثالم !اوأ همعأب راق

 ىذرىفالاور ,ةروده لاذ وعلا

 ىءابر رثاقىلوالا هدعقلا نام,معهشا

 ةءارقاهمجاو (و ) ضرفلغتلان م

 قناكع اوساقلطم (دوهذتل 1

 لاقو هنأ ع *| وأ ىلوال ادع علا

 دوريلادلا ةدنعمتا در ىفاثلا

 ديفلا ظحأ و ضرك ضاع
 ةيادهلاىف رك ذو بحاو نيتدعقلاق

 ةريخالا هدعقلا ىف دهشتلاةءارثو

 ا  اولاوهو معلا ضرفل اىلع مامحلا نبا ها اذ هلو د> اولاريذية دا زلاانهز وج فيك زوحتال حاولا
 8 اه>رافربنلاىفلاقةءاورلا ارهاظ كذب الخلا اذهناهديؤدو رعملا ف لاق فالخلا عف”ربف|

 |ناءباوجل نكعلوق او ىسهتناهيلوق نمراتت لاءنمب رمدعلا ضعب لوا ىتح هيلع رعن مرام هتبارغل
 از .-و ليدعتلا ةفص: ناك اموهو لماكلا ىلا فرصن اهاقاطمةفيرعتلاد الا رك ةدوصملاوعوكز ١
 و :ءاوس مالسلا هملع هنالو همظاولل (لؤوالادوعقلاو هلود) د> اولارعخةدان زلا مو زل هما ءدربال

 راع ةعخاو همفو ةم_ضرفلا مدع دفتسا هد .لاهدوعمدهد و نوج ولا دنقت_باةيظاوملاسق رهت هملادعد

 هروجو نالاما هنسلا مسا هيلع نوقلط: ان اثمرثك او عد ادب مص |لوالاو هنانتسا ىواد مطااو نركلا
 | - ان سنلام لوالاندار او فالخملا عفر ىضتقب اذهو بجاولا ىنعمىف ةدكحؤ ل نالواةنسلاب لابتنت

 [مأمالا قولا مء.لعدربالوريخالا ادعام وثم بحاولاو تادغق نال دعت ة.عابرلا قف ثالث قوسملا

 دلو فالكسالا ضراعا هنالهقح قاضرف ىل الا :دعقلا تناك ثءحاوقمفلذتس اف ثدحا رفاسملا
 ) 9 ةةددصسرك ند مدهشتو ؛ هعمل دعم ةووس هيلعو برغم ىدوشت ىنمامالا كردان كارثعر كت

 ّ زي دوال لا لممو تلق نيدوشت» نع رأا 0 و ووسال دعس مثدهشت و هعم وهدف

 فورد مالسلاهدلع هنال (دوشتلاو هلوق) ردرعامرخأ عدرأ دي زاضيااه رك ذياةضرفواف ةملصلا

 كد اذهؤىفانل !مامالل ةحال هنا ٍلعت انه نمو ةمضرفلا نودسوجولا ىلع كل 3 لدف هي مهب أو
 أء هسا ىلص هيلعةالصل!بوحو مدعملا ءاعادبتلا ىلعءراصتقا قو ةضرفلا ىلعهب ل دس | ثدح

 1 طم .لاقو هلوق) نتملاف قأسام ىلع ١ طققةنس ىهلد ريخالادوعقلا ىف سو ||

 لئاسؤلا عفنا ىف هلثم (مماركذ لاء صصنتلاذاهلوق) ربع معلا اوهواناسساةراؤ رئار ةاطظق ق(بحاو

 قهلوق) ىوجاضي| ةيزاخلاىئاوحلاىفاذكو ةجفيناصتلا موهفمنالاقلادمتسالا ثحف
 ةدعقلا ل ه< هاوق) ةءاد طا ن نمىأ (وهسلادوده“ تابت ذو هلوق ) عرشلا تان هانا اطفال (تاناوزا | ْ

 ناالاموالا انتم قدس ض رف ىهذا هبناثلاة:دعقلل ةسنلاب ر ظا هذ (اههيفةءارقلاو ةم هال اوىلؤالا

 رهط هلوق) ةداد ز وبجاو ضرغلاذا زاهملا وع نم نوأكش ضرفلا عام بجاولا لمعتسانوكي ا
 |. يتيسالادوتلافمعار ةاماه ذى اتخملا هنال لالا دوعقلا قدهشتلاةءارق ىأ ( بج فحاوهناةناورلا

 طمال ل وال ادوءقلا فدومشتلاةءارق ىنعي ضعملارا.تخاوهو (ةذسنوكي نا سابقلاو هلوق) اقاغتا
 اةنلظ ةظاولب (مالسلا ظفل'محاووهلوق) ناستسالاو سامقلا نم لكدحو 3 لاق أسو قسساكأ|

 تقوس ملل دنع فارنالااتسلا لور لانو ةنك لد وح لاكمنم سدا ! لع نادافاو

 لقوعالعلا ةماغدزع ةجلستن ةالصلا نم جرخ ةفدقلا قو 0 ال كراع هلوق لبق مال لا ظفل دعب هن
 00 ا ا للا مف مالسلا ب وجو ىف قلطاو نيدع ياستن ||

 د هم مالسالوةزانجلاةال_صدربالف دو ه-لاو عو رلاتاذةالصلا بجاو مالسلا نا _ءاو وهمسلا همز ل

 اها اناا هلو ملا ه«زرتآ طفل. حرنولفهلوق نمدار !اامرظن او ىوج هب لوقلا ىلع كلا ولا

 -كاديراناو دعت هروصت مدعلوهسلاه ءزهلوق لكشن لّالاديرانافالواةالصلا ىف انيامهيداربنا

 قدالتناضالاف رثول ا ةالصق عمق اولا ءاعدلا ىأ (رثولا تونقوهلوق) مالسلاب هناستان ءمناملاا |
 هلاتانجاو نموه سل تونقلا نافطعلا ىلعدرب نأكل مد: ام لعق وطعم هناةرهاظ ظو ةسالم

 00 ا ارتولاة الص بحاو هئادارملا نان باحي واسةلطم
 اكل نعت انام-مال| صوصخاماو ءاعدلا قلطم تونقلاو ىوج دعاة لاق ناو

 ةيجاوةشلاسل اةعكرل او ءارق نعهغارق دعد تونقلاةريمكت كاذكو و رهن اعاجازاحهريغ ق أول ى> ةنسف
 هعمتو لي زا نعردلاقاذكدعلاّةالص نمةيناثلا عوكررب رنيكت انكوا اضن |بجاومتنلان ع كل ررسكتو
 0 راف لوسوالهنلوحرضتنلات ار ريك بول رع ا

 ةءارقنا ندوب دنقلا اذهو بحاو

 تسدل ليال كعمل ف دكسلا

 قركذلا صيصخغلاذا هاو

 ركذوءادعام ىنن ىلع لدن تاناوزل

 دوشتلا رث ذم وهسلا دوحه تابىق

 ةءارقلاو هناثلاو ىلوالاودعقلا لت

 حب رصتوهو بجاو كلذ لكو امهيذ
 رهاظف قالقعا هو بحاو هنأب

 نوكيا سا.قلاو بحاو هنا ةناورلا
 ناكف ضعئلارا.تتاوهو نس

 ىلاوهملا دوم تان قو لوقتلا
 (مال_لاظفلإ امحاو (و)لوالالوقلا
 ضرف هن عدلا ضر فا املاددعو

 ءاوساقلطم (رول|تودق) | اهمحاو 6

 قءاوسوهرع- وأ 0

 ضءب قدجو ص دارا اأمرل طا ار هلود

 دا ارااو ىوج هود د ددب هصنأم) محلا

 ا, جونو اف هلوق فرح" الا للا

 انقاثم نوك الام وهعسلا همز ا

 فك لاعب هأس عام طةسف ةالصأل

 مآ اادح وام رعد ورمسلل لاوخملا

 الكل والا ديدرتلا ىش عفدنم هيو

 ىوارد ها دع



 ا (ن كبم..ءالنمىلع)

 اذنه ( ضرغف هلوق ىلا ماس 8! امرك ردنيتدوهسلا كن 5 : فالخ دقت م ابنه هعفردرم

 0 أرغب نا لق عكر قفا اخر 8 رماح غلاب دممقتلازرتدك حرت
 ا فاك اافىأكذ نكمل ضر حكت )6و رركمالام عراف تح هنت ال اك ا 4

 ةعب رششلاردص ل دّتساهر وره اان ضق انت همذو ووسلل دهن نكرىل_ءانكر م قولووسلا دوت 3

 رركمال امعزا ارتحا هنا ىلرطنعولاقدنقلا اذهةياقنلا ف طقسا|ذهوهل موهفمال رار كتادبق نار
 نان ضفانتلا ن ءاممحأو ضرفكلذف بترغاا نافّددعقلاوةعرتااودو ةمضرفلا قد لعامل

 هيلعفر مهمدتع لدوصمأاذعب عك را ل ثلا دودو لع فاستلا سعر تدن ترعلا ةضرفا لا
 ريد اعأتاو أورمس !ادود“ب>واغاو هبىلا اذا الصلا سفر ال ه,لالخ الانا هبوجو عمو دولا داي ا

 ىلا نيالرارسالا فناطأ حرش ل مستل اى هرك ذام ا بحاو بنترتل انالال هل<ك نعن

 رركتامسدترتىأ (ةضيرفبترتلاىفاشلاورفز لاقو هلوق) نيلودفلا عماح اص ءرواسألا
 ىو ماس. قلاسترتاما هلوق ىلع هعمل: ىلوالا ناكذ كن .حو قاستالاب ضرغفر ركب الام بترتافأ
 رد_ص م الكن اك املتلق عب ريثلا ردص نع قيام عمقاسفتالا ىوعد هل لس فن .تحتناقن

 عرشاهف ىتترتلا ضرتف او مدعلا ةلزنم هلزن ةضق انما ن مهم هونأمىوس هل 2:-.الذ| د رمريغ عبر :

 ددصسول ىتح لالا دوجو ىلع ىف املا عصف قوتوهو مدقتملا ىنعملاب عوكرناو مامةلاك ةمكر لك فرز
 ىجانزلا م لاكرهاظلافالخ هكرتب لطتةالصلا نال سترتلا ةضرف ةراعرل عوكرلا دعب هداعا عكرن نأ لبا

 دال هتاتاضوو ساس دا

 ةروص هدوجو ىغأرب ه- .ءرشتدهتاامنالا_ضرفدو»ةلا زاك اعاودوعتلا ىلا 1 هدم هيأ

 هسنج نمالكوأءزس هب قاعت اهءافمتسانكمالذا ذكوأ ء> هم قاعتامتيوغت نءازرخت ها ىلا
 ةالصلا لكدحتملاب قاعتامو قاعت ام هلوق نمنالاح ااكوأ هز هلوقو ىاي زةيعرشلاقهداستاةرورم
 ىف هسنج نمرخ آش عرمشا لدتملا نالصاحناو عوكرلاو ماس ةلاةعكراو هواهؤ زوا ةريخالاةدعق
 ىتب هملعفدحا تافول هنافر ركتملا فالخياهلكواةالصل أ ءز- نه هب قلعت ام توغمفالصات اف تافاذاف هل:
 ا رتوة عكر ىقنيتدسلا ىدح ار اول اكمي قلعتام تفي لفالصا تفي لذ «سذج نمرخآالا ل

 لدمج قتل اوك كم فهد ىلا مهل نع تاذولو ركل 1| لسفدساناليتدموتروسءدوب ويارا
 هناوغ تاق مح لّوالا هل < قول م هنافدحتملا فالك ةروص دحو لن او ىنع همفادوجوم ناكف لَ 1

 ةنسهنا ىنأح رحل لاو جمسلاو» (ناكرالاليدعتاهمجاوو هلوذ) ىئاريس ىنعمو ةروص جول
 ىفقأ.ساملكش الفاناكرااهنوكدمقيال اةلطم ل اعفال ادارملا لب اهصوصخ ناكرالاددارملا سدأو

 20مل تاناومار او هلوو كعب نمت د :هبلانيددعقلاوامتس ةموقلا زد نائل

 ف.كتلق ناف (نيتدعحل |نمد: :دعقلاوامهنب ةموقلاو هلوق) ةعدستردقب ىأ )ح راوي اني 9 1

 هصئام هردهلل يزعم ةماالينرمشلا قوك ذتلق ننسلا نمامهن اركذ فن ىملا نا عمانجاو أمهمق ل» ليدعتأا لا

 نم وةساحلاو ةموقلا قودودحتلاو ع وكرلافىأ ةعبرالا قةنينامطلا ب وجو ل _ادلا 5-5 :
 ألو المع ىلا تحتم :رماللو هلك كلذ ىلع ةمظاو !!نيتدصملا نيب ؛ سولحلاو عوكر رلانم عف ةرلا سفن

 ةسلحلا يح نوكيف طه فاذكواهاد عوكرلا نم عفرلا كرنب وومسلا دوه موزلن مناضضا قولا 8 ظ
 هذيلتو مامهلانبا ىنةلاراتةعود لكلا بوجو لوقلاو دحاوام,مف مالكللا نال ك لذكر نيت دومسلا نيب

 ماللاهيلعهلوقل (ضرفهناىفاشلاو فسوب ونالاقوهلوق) ردلا فاك تارم ثالث لصت لكن
 تقاعتف وعدل اوعوك رابان رع اودع او ايدك نا هلوداتلو لصت مكنانرصتلصبل

 ريض هدا :زانالوصالا فام هقفاوهنال لكم ةءذم رفلابفسوت ىأ لوقو لي زامهتعفدالابةينكرلا

 ل 32

 ا لصف عا حرأ لاق ُثم> هرالبص ءىبملا د د-قرماللو هلوقو ئيتناناوملاهنالاق جاحربم نبا



 (نيدملا خنث نم لوالاءزجنا) ا

 ) ال دحاولا رم هيلعتداب ناونآَر لا نمرعس تاما اًورقافىلاعت هلوقاناو جادحت ىهذ تآرقلا مانارف

 لاك ءالسالىأ ناتكحلا ةعئافبالا الدال مالسلا هلع هلوقو هراثلق دقو لمعلا بجو نكمل
 ا 3 ةلالمقتسا مث ءوضولاغ.سأف ةالصلا ىلا تخاذا مالسلا هءلع هلوق ىتعأوت الا ثيدحما لل دي تاوثلا
 5 الدلو أ, لا تجاحو ماك الا اهاه علا نوف تناك نآر تلا نم كغم مست امأر قا حريك
 لوع» اوقن ن#و صقنلا ىلع ,امتود زاوجا مدع ىلع ل ديالو ناصةنلاجادخت نال ىفاثلا ثددحلا ىف

 : تاو ناصقن ىأ ادت ىهفنآر ارقلا مأب |,مفأر قي الةالص لك ثيدحلا ىفو حاصلا راتتعف لاق ىجلب ز
 51 الا ىلع لجانب“ ةلاكلا قنوأزاوجلا ىفن هيدارب نال لهم لب كك سل ثيدحتانا مه» ٠ للك نم

 ْ ةمنأك ناو هنالهيّددان زازوحتف روهشمثىدحلالاقب هاسعام طق_ةرخ الاثر دحلا لم ]دن

 ّظ ال راستأ نانالوأ نو تناك أوس تان رادقمادارأ (ةروس مضو هلوذ) كسم سدا هك

 معأوداعو ل مايهاساءكحاررفن نءدتبآو ةحئافلاأرق ةةيرعوطلا قاماذه ىلع ل دي كل ذكنارقلا ىف
 ظ ل منن لعمري اتوأ بج او كرتدالامزانال وهسلادوع«ناف وهمسلا دوم هملعف تانآ ثالث
 هما هداحلا صيالت حرش فاذكضرغلان ءعقت ةحتافلا عم اههضاذا هنكل ةحئافلاالتامدعباضرف نيل ناو
 1 آردقف ةحافلا أرقي ناو ةض رف ةحتافلاو همجاو ةرودلاتراصةحتافلاأر ءاذادصو را 84 دف

 ل|نمافوسأر قول بجاو ةحضافلا ميدقت نادملام ذلانأموأو ىوجةهّض رف فال_تالا ىل- ء تالثوأ

 7 0٠١0| نتج اف دج راكوو ل دعت اها ةروسلا لسقاعي ركولو وسال دم ايها اولق
 ا طاب اوأ را دق تاءآت الث وهو اوماقم موقباموأ ةروسلا مذ كرتبا وحوداعت ةالصلا ن امهم الكن م
 الابرز اررغؤم ةحئافلا كل كرتولانب اصصأ لاقى هلا اف قسما دعس لواومسوأ ادع كرغلا ناك ثءح
 7 مس كرتلابووسلا دوحم بوجو مث تجاوو بجأو نسب قرفالهنأب ر هلا هّدَز الوروسلا كرو

 تاني فاخ هينقلان نع رهنلافامىلاىرتالا ةعست قولا ىف ناك اذااءدسةماددع ناك اّةداعالاو

 اةنكرىا (ضرفكلاملاقو هلوق) ىوتنانالدلا عم .<ب ىفدي اةعكر لكى أرق ةروسلاو ةحئافلا أر قول
 رك ذاذكاهعمةروسو ناكل ةحتافن ال اةالصال مالسلا ه.لع هلوقل نكرام-ممءارق كلام لاقو ىجلب لا
 ياسر وسلا مذ ناد ل-ة,ملةياغلا ف لاقوةروسلا ف كلام فالح ةبادملا
 ءافااةخبص لع أط + نو كس « ناومسلا فدجو ام ىلعأط اهرود ىفتقمهداز ىزع ةمالعلالاق

 ع ةراغلا بح اص سدل ْئطحلان اة لوعفملاةغص ىلء طخ ناوصلاو ةياغلا بحاصوملاهربعهذنوكمو
 ل ا تزاوج سوست :ا] ةجاحال هنأ, ىحاد.ع عشلا موحرملا باحأو ىسرتن |ىلب رلاظفل نم رهظن ام

 : نلرالا:«رقلا لع لوقل (نيملوالا ى:* ارغلا نيعتو هلوق) ةئطخعلالقن ىأ ا هلوق نمدارملا

 ١ 0 و ىلب ز يسءاشناوأر د ءاش نا نمد , رخالا ىف ريمخقلا ةشناعو دوءسهنءان ءو ندد رخالاق ةءارق

 ١ | دال هلوق) ضرفا ةطمضرقلان 23 0 قاس جت افاهتلطم ن ءزارتحالا نيبلوالا ف نييعتلاب

 هلوذ نم ىلي زلاهركذام هيلع عرفتيو اسمتاعكرد دعك الصلا عم. .+ىوأ (ةدحاو
 8 5 ذقبامناك او

 رايرععلا فهر نكلارنآن اك لاضرف بترغلا نآك ولو اند نع هتالص لوأ مامالا غارف دعب قوم 5

 قح :ىاوأ لب اقلطم هتالص ل وأ اوه سلاض او هةمة>الام كج هيالص لوا قو.سملا 4 ء.ضقأم

 ّ لع نجاوالذا بجاولابدترتلا تحت لدي نا همنا الو قابسلاب قعديشتلا ىعْىاَطرغو آو:*ارقلا
 قلافأنحاوالا س دل تاعك انعب بت مترتلاذامهو اذه لوق او رهتلا ىف لاقالدادال_هلا ىف سصقنال

 هيلع وتناهتلاودب زانخنا نمذوخأم ىلبزلا ىفامو ءادتقالا رو رضا قومسملا قح ىف طقس هناالا مت
 :ولو ىلبزةال_صلارخ :]ق ىأ (ةكورتا اةد هلا دوعن ناهاعو هلوق) جتفلاو ةيار 3

 ةنادودقلادعب ناكورش" الاناهدعم نانكل قاما ةيناثلا عكر وأ. نم لكما مق ال |

 1 سات راق هن ولاا ماي ا 2: هيل الادوجل لاترد. ةلانالهذاعأو

 ب
4 
 أ
9 

 ا

 ا
3 



 !الا (نيكسمالنم ىلع) 20

 أ(ذض رف هعنصن ج ورْخا س لامه دنعو هلوق) هين دقو بوجولا لعلب دحاو ربخ هنوكمأةيضرفلا ا

 هألظو حبارلا ىلع اظاقيتسالا ف طرتشم هنال هئزحصال اهئانأرق (ىل ليمكت) قيساك ىنركلاوراتخ
 اعاسج ا هن نرصال انوعو عكر لاق تح ىختملا فام قالعخوهو أ -أامئانددمسوأ عكرول هنا متفلا مالك
 ناعج رت روثلا امرهاظو رداضبإ هير لوهذلا لكال هاذد سو عكر ولو - أ مانف عكرولامأ

 دع ىواتفل |غماح ىو مونلاةلاح ىنعب اهيدتس 0 هملا ةمنم ىف ريح الا :دعقلااماو هنزحاءانمايقإ :

 ةءاتةعكرب متانلا أول هلوق ن م ط.هللاو جارسلا ىفامو نكرب تسدلا# أ, ىلو هالا ق.قحتلا ىف
 يندب ءارقلاقمالسالار ة' راع ىلع نسم هلار مثلا ف لافابمدتعم ريغ ةعكرب داز هنال هنالصّت د

 عضو ضار غلانم قو ىهبتنا هيد ةءمربغ مانلا- مص اجلا |

 هريغورك ذو ىفاكلا ىف فنصملا هرك ذاذك وعسل 5 عوكر امن مالا بترا بر دوف

 نوتملاو دعم دنعدوملاو عو وكلا نه سأرلاعفرو يدا ىلع ةفين ىأ دنع ن ل رنه

 ,ولعغ وعملا قئيمدقلا عنولما وئام مر ايرورهش ساهر ةنالكلاذ نع ةلاروا :

 ممايقلا بدترئاماو نيمدقلا عضوب ناكاموهو له اكلاد فلل فرص قاظملاذا دولا قال امان ١

 ءا رفلا بهذموهو اها 41 لامس ثمح بدترتلادمفتواولا ناف فطعلا ن ماهمدترثهداغتسا ىف دع

 قه تيك نمو 0 نكرماا نك نم لاقتنالااماو اعلطم بدت رتل اهتداقا لقهنا ىلع

 ا1فلا ع ضر ةدو بل | ىف نيم د ةلاعضو هلوةو ىوج هنودباهدد_عتروصتالذا اناكرا كا اروك ل د

 ضورفمل از .ةضورفلا نم ب ونيمدقلان م د>او عسمصأ عضو طرمثلان انم رهنل | نع هانمد 1

 ق همام اةالص ةعكو ضورف هلا همامال هدعاتموةالصلاءاعاو هل قام ىلع ريخالا دوعقلا تدئر

 ناكرالال» دعتو اهطرش :أرم 1 م 1 ْ

 ىلع دوعقلا سدترت ضارتف انا ىفمالو ردلا فاذكر انلا وهو ل

 «.لعدرب ةهجلاىف هتفلاسذم مدعو هلوقو همزلتس و هذاةالصلا ماتا ضارتفاب خب رصتلا نعينغ 4

 هتفلا_غيلعلا مدعو هلوقب هلادب|باوصلاف مسه زق مهمامالاحاواهسو تانهج موق ىرحترلو :

 ىلصول ث.< ةعست قولا ف ناكو تدترت ىحاص ناك ا ذاام ىلع لم< ة:ئافرك ذت مدعو هلوقوة 2

 طن ارش نم أمام اهطرش ةأرمااذاحم مدعو هلو ةبدارأو تقولا جورب سق هن مالاهلمف هاف ا

 ماك ل اما وسرم ٍفاضمدرغمهنكلادرغفإك ةناوهن مالك اطرشلاو ةاذاسحل

 نمر أل ىنيعلاهحرابخهصنو رهنلان ءقأيس اكسس ٠ رغرات ل اوهو ىنيعلالاف هلوقو عمان ريعتل |

 اهمجاوو هلوق) نايب ديزم اذهل أ سو فسوب ىنأ يلوق ن اص 2

 لفنلاورثولا ت اعكرلكىف هيحاو ضرفلان م نمد رخالاف ديالا املك ةظا اولل ( ةافلاةءر م

 ىتحلا فن كلرهن فيصنلا ءلرئاذاامرألواسهلة اكرتناال وسال دصءاهرثك أ لي اولاقو ع 5 لإ ْ

 00 نوكباهد»ب لناو هلدعس م/ناووسلاودمعلاىان و>وداعتو ىلوأ وهواهنمدنآ كرب دعت كَ

 رد روك. ال رؤغلاذا لواللرباحهناراتناوامتداعاسص مير تلا ةهارك ع م تر دأ ةالصلك اذكو
 ءاعدلادصو ىلعةَتاغلاأرق اذا هناىلا ءاعافنصملا مالك قوداعملا ىلعدوعد لوذلال رباح هنأ رب لاو

 ىفاشلاوكلامدنعو هلوق) ىوج طم ىاملانالخ ىرغصلا ىواتفلا ىف رعم هدو ةءارقلان
 أ 0 جالس مع مالسلا هءاع هلوقو امك تساييض يس كم

 0 3 نودحاو لكذاعسطلابو تامزلابوج الا ىلع مدقتم|نمدحاو لك ناةرورض مولعف دوجسلا مث عوك

 ) هارب رسوم 1 ىركذلا بترتلاباوغتكاو همجي رصتل داون تهد كلذلف ضف ىلا وا عن هلاقتنادوصسلاو عوكل
 تةام 47 56 2 ادا عوكراو عوكل م م ةلازنر هلخشا 1 - لح وعم .طلاو نامزلا بسحارمسغن ىف ةنترتماتوُأ : ا

 100 1 7 : هنا ىلع هم 3 لهعت :م هلا الظفال | عم عقو بدترتل اف اذه ىلعو ىلصأ وتد ا ل



 (نمعملا تف نملوالاءزحنا) 0

 زل ىديادهلا باص هيلع صنوو ركمدوسلا ف غداصالا همجوت كرت ناىت مسن نكات لع
 لك منسلا تنادعت هراركتو ردلا ىفلاقاذءلو عاسجالاو هن-سلانىن“ م دودعسلا نوك ه.ذو رد

 أ أ نادربالف دوشتلا ةءارقالب ورمل هند ءعو رشم تاشْنأ تعا (ريخالا دوعقلاوهلود) تافككلا

 الأ ومقلاىف ل ا حرشام

 1 ال : :دوفقلا نمضورغملا ردةلانودىأ ةفضحخ هيل لشمال اغب را ىل_هلاق ثء> طرعشلا س دل

 ]ا زاحدوشتلا رادقم نيتسلمتاللك ناك نأ اكو درشنلا ضد رقو سلف ذن م ماقف ةثلاثابا

 دئان نكرمناءاضتقذ ىلصأن كرب سل هنا مهلا عئادملا فو هتننكرىف فلتخاو تدسفالاو هتالص
 ١ امال تااتلو فقوتالا ماعم هيل عدم .هاملاتفقوتلاكر ناكولذا طرش هنار هاطظااناالا

 2 اصلا هلع هلوق هّدضرف ىلع للدلاو هيلع ثنحلا فقوتل ن ناكرالا نمناكولف رهن دوصسلان 7 عقرلاب

 اع

 ١

 ا
|[ 
| 
 أ
 أ
 ا
| 

| 
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 1 علا لوقو جاز زربش : ال دوعقلارمغى هنءار ةنا ىلع عاجالا دعاق تناو ىأ اذه تاق اذاهلوق ريدقتو تيرا ةعقز :

 لعفلاىفاللوقلا ف رسل ا راصف رردلا فلاقدوعقل اريغىهناوص عرش ل الصلا ريغ ىف هنءار ,ةنالأآ . 0

 ١ «ارق ىلع فةوتيال ةدتلابةالصلا ىلع كلانا لوقلا فرعم ل نمهدارمو اا :اكنيلاحملا ف تبان هنال ل
 هزرر انضو يي 2
 سهل هنأب هءلالينرشلا ىف هءاء هضارتعا طقسف انش لاقامتاذ ىفةس.جاو هنءار ةتناك ناو دومْدلا 0 0 تدب اكو

 وحال د وشتلا كرثو نيرمالادأ كر هيلع مولالريذملا نال ةعصلا هيام نيب ل ا .قلاد .فرامو.نل | طفل 0 * ىف. كلاب 27 7
 ا اهر/ ل مومن بف٠وو

 | ةينكزاوأ ةيطرشلا قو هانا فالخلا اوأواغتان ضر ذرب يالا دوغ |ناءانمدق امدمفتسااملصاحو خلا 0 كريو 0 0
 || وق فانه ج اولا نكل ةمجاو ةرمخال اًةدعقلاّن ا ىودزملا لوصأ فكن ع ىو مناد سلا ىلقن نك-) 6 * و ر هلل إ
 || ا اممالسل عاقب | ردقب هدنعردةموهف (ملا كلام لاقو هلوق) ى نا مامالاد:عرتولاك للا ف ضرفلا ل ل 2
 و دو

 د | اان لع منال ءلعدنا|نلو زادك دوياعلاومو هلك ر دقت ع او مال ا!ناهل ىنم ءلا و هن 1 (جدرغم

 أد *الوأ ةلك نال اةبالو كتالص تدضقد_ةفاذه هس يع ا 2

 0 اعهنانم ماقام ىلع ةل الد هذ سلف لقت لو تدعقوأ دعقت لواذ_هتلقاذاو انءمنوكيف نشدشلا مدرب 0

 ١ ا : 8 لاةلاحربغقتدحو وادوشتلاو ءارق نالوقن انال صرفوهف هالا ضرفلا م: الامو هيدالصل اما ا

 8 نمىلب ْر !ىنامو لقت موت دعقو ادعاقتت اوان هتاق اذالاةهناكراصوانلق ام نمعَمف اعاجارتعت ال

 هاعلانب وز عنب هللادعهنان مثالا انما هرك ذاماضال دوعسم ن هللا دامع ثددحلاب دعم الانا
١ 

 . الا نم هذخأ ىعدرملا ع رذق ىلءاذه (هعنمةالصلان مجورخلاو هلوق) ةققاول اد لاّدحال ا

١ 
1 

٠ 
ْ 

 واع صتخالا رت ناكرلذا هتيضرف مدع ىنكلاراستخاو تدسفا ضرف هياء قبرلولذاةيرشع
 ل اذادنان هعنصد هلوق ىف ةدئافاللا-ة» الرهن ىنأسسوت ؟ىنعل يرش ىنثالا فدا سفلاو مال هاوهو هنرق

 أراها نال انهه لج ران م عنصالو قافتالابهتالص مَ دهشتلاردق دعقامدعب لس> رلاةأرم لات ذاح

 دج ناوفذح لوا اوىوج هنمدج ون ناو نيمناجتا ن هل ءافماجنالاضي أهتهج نم عبضص |

 !ىعلااهرخ [ىوةلمهملا لادملا تفوءارلانوكسوةدحوملاءاملا غب ىعدرملاو هل بق ام فانم هنال 003
 اةيسنلاذلا مدع مهضعن نا ىهذلاداز ىهذإاو ىناعمتلاهرك ذاذكن اجيب رذاىدق اي ةعدربىل اةسن

 ا نب نسحا ةبستوهو ةيادلا ةعذرب ىلا ةبسنة ةعملاذ, ىعزرلا نىسحلانىدجا هجن |ىعذربلا دع ىلا

 كراع رت هركن أو (هريغوأ مالسلا فلن ناكغ اوس هلوت) ةئدضءرهاوجا.ندلا ىأ نبابجاص نإ اوفص
 ماليسلا ظفأت 0 :ءوهلوق)ل رمخج ورح ا قلطم ضرغلاوسح اووهاعاهتضتذامالسلا

 م ه تلعفوأ اذهتلق اذامالسلا هيلع ِهَلَوو نم قبس امانلو ملستلا وليل مالسلا راع لول (ضرذ

 أ هلوق نع دروام كلذ نمحرمأودعق افدعقت نا تْنْش ناو مقف موقت ناتثث نا كيالص تب_ضد دف

 1011 ل ل هو كت هرالضرخ 1 ع اذا مال تلاةماع

 سدو

 الفرضة  : ْ



 | (نمك مالم ىلع)

 هيذارملاو نيعبط»ىانيتناق هللاوموقو ىلاعت هلو ةل!ضرخ ةالصلا ى مايقلا ناك: او رذعلابلع ضرفلا
 ديلا عباصأ عيب رأ ردق هيمدقنبب نوكيناعوشخلل ب رقالاو ري ني رسفملا عاسجباب هالصلا مايقأ|
 ىدح |اعف اروأ هعباصأ فارطاوا هيرقع ىلع ماقولف ضرالا ىلع نامدقلا نوكي نا مايقلا فىلوالاوأ |

 هلوقل(ةارقلاو هلوت) ةينقلاو ةنازخلا نع ىوج رذعر يغب ناك ن امرك و هنزحيضرالا نع هيل
 لعو نآرقلا نم عم رسفتامأ رقاممماللاوةالصلاهاعهلوقلو نآرقلا نمرمسدت ماو رقاف ىلاعت ١

 ناىلاعت هلوقوهو قاسلا هملع ل دي وةالصلاةءارقلا نمدارملامهضعد لاقابفريسفتلا لهأ فالتخا | عم ةءارقلا ةيسضرف ىلع هي لاب لالدةسالا عصي فيك ىلبق ناف ليت عاسجالا دقعناهءارقلا هيضرق
 ةالصلا نعربعلءللاةالصنم كيل ءرستام اًؤورقاف ردقملا مايقلا ب وجو متع عفرف لمالا تاعاس ظف ١ ىلعاوردقت نانأ لع ىأ ملعب اتفهوص#ة ن) نارع لاقناىلا ليللا ئيل* نمىندأ موقتكنأ لعب انرأ
 تزين غردقما ريغىلا تحسن |متاضرف ةردقملا ل لل اةالص تناكواهناكرا ضعباسهنالةءارقلابأ ١

: 

ْ 

 لديو اهتس نآرقلا:ءارق دارملااضن |لمق اذه لبق امك تاق فاثكلاىفاذكسسمما تاولصلانالصا ||
 از نا ىلع زامل نمىلوأ ةقمقح ماو هتقبقحي ريسفت ا ذهوتالصلااو مق و بقع هلوةوهو قابسلا هبلعأأ|
 1 وبا هرف فلاخدقو عاسجالا ىعدي فيكت لق نافعاسجالابنكرةالصلا ا“ ارقلانافعاجالادنسأ]
 فلسا عاسجا قوت هنال هلوق ىلا تفنليال تاق الصأ ضرفب تسل ةالصلا ىفةءارقلا لاق هناف معال ||

 ىد_ةةملاىف ةرو رض ريغ نم روصل ا ض»» ىف هطوقسإدئاز نكر ةءارقل ا|ىأىهو ةمدةملاحي . ا ْ
 دئازو ةلاح ىفةم_هالا ءافةنارابتعأب نكراهأاب بم اواعفادت ار ئازاكرةءارقلا ةد ىفنان ضرتعإ ١
 مزن لمق نافا دئاز نوكتمءارتلا كرنب رمالا عم ىدتقملاالصةعص ثدح نمواكر نوكتتاهملعةردقلا| عم دارفنالاةلاحامفةءارقلا ل ارترةالصلا داسف ثدح نذ ىرخأ ق ةءارقلا نودب ةبهاسملاىا اهم ىلإ ٠
 حسملاو لدي هفاذصال طقساذااموهدئازلا ن |تاوج اف هوضولا ىفادثازاكر لج رلا لسغ ةسمعت اذه ىلعأ]|
 دئاوزب تسدلاهنا عم طقس: امن افةالصلا ناكر اةمقب نعباوحا يرخاذ جب ورحبلا ف لاقل سغلا لدنأ ْ

 ةرورمض هطوةسل ناكناوادئازاكر ىع»س هطوةسدنع هل فل الامن اءاضتقمو حلا ام فلخلا دوجولا
 ةرورملاهطوقسذاادئازاكر اهنوكم زامل ةرورضالدةءارقلاطوقس لال لوقب نا لئاقلو رهنلا ف لاق 1 1
 اودوهساو اوعكراىلاعت هلوقل (مناعوكرلاو هلوق) ىلبصأ هنا كلملا نبا ىعدا انه نمو ءادتقالا||
 هنالٌرالاىضتقمو سأرلا:أطأط هنا ىلس ملا ةسنمىفو رهظلاءانحنا وهو ىلان زاممتضرف ىلع عاجاللوأ
 بررقأ مامقلا لاح ىلا ناكنا لبقو روم نسحوهو ىلحلا لاقةدهعل !نعةأط طلاب جيرخال ةرد قلاعمأ ْ
 هتيم ىذاحتن ا ىثرنيفاسل احعكرنافائاق عكر اذااذهو زو<ب رقاعوكر ىلا ناك ناو زوالا

 كلذذ لملاك خ نان دوجحسلا ىلا ماسقلان مبهذو عكربلاذاةنازخلا فو عوك را لصععل هنتكرمادق ||
 ةظفا ف ذح ىلوالاو ىوج زو الاعب رس ىنعد ةنسلاهجو ىل_عبهذ ناو عوكر ا نعئزصءانفالا
 هسنجدارملا (دوعدلاو هلوق) ءانحالا نع طوهلادّرحت ىلعزاوجا مدع قرادملاو هل لحد مالذ| اهنا ا
 رثك[ةالص لكى ام-هنم ضرغلا نا عمادرفم وكر لاو مامقلارك ذاذ و ضئارفلادادعت ضرغلانافأ
 دارأ ىنات_سهقلالاقو ةعكر لك فن اضرفاهنال نات دعس او لوقب ناىلوالا ل قام طقسةد> او نما ْ
 انؤالعه_كءام فالخ هب رعلاة ٌءادنعددعلاىل_علدن سنجل مس[ن اف نتدروعملا دود ا

 سلو رحيلا ىف لاق ةيمحلا عضوي مهضعب هفرعو طرش نيمدقلا نم دحاو ع..صأ عضوو غدصلاو نكذا | دخلا رخو فنال الخ دق هيف هب رذفسالا م ضرالا ىل_ع هجولا ضعد عضو دودهسلاو ىوج لود الا ف | ١

 تناو امهوق ىل_عىوتفلاناك ناو مامالا دنع فاك فنالا ىلع راصتقالاز انمى أسال يد
 نام-همالاك نم موهفملاو ره هتوع مدع ىوعدأ هج والف حارا ىل_ع ءاح ثدح فررعتلا أب 2 1

 ْ ىلحماهلاق مدعم رغوهو مدقلا رهظ عضو ناكحالاو العا دعم عداصالا هج وق عضولاب دار 0 ظ

| 
 ا

|| 

 ا

 ل 13



 (نعدملا مف نم لوالازملا)
14 

 | لافته غرك وأ تح كلذاف طرتشاللوقنو عنف نأانلو ملَستلا ىلعاذهو نكر اهنالال ءادالاب
 ضرغلا ىلع لفنلا ءانبنا معاو او. هعورش عض لت 0

 نانرعلاف ه-صارمعا طةسو اقاظمال رهن د 3 .طرمشلاب ان نياثاسقلاعاجادارأو ىجلد هر عاجالايزو

 ةينك رلاب سلثاق 1|
 5 | ل را 0

 اءراو-قفال-ال رولا قهلوقو عاج الاب طرشاهناعمىرخأ ا هش 0 ءادآز وال

 ورم فردت لفتلا ىلع ضرفلا ءانمل فلاب ل مريغ لفنلا ىلعىأ هم ا لفن ]ا ىلع

 ذو ةينلاك ب هذملا نءرهاطلا ىلع زوالو لاق مالثسالا ر د صملا لغنلا ىلع ضرفلاع ءانب

 ]بف لغنلا لعضو ءانباماوةيانعلا فلاقو طقف لفنلا ىلع لفنلا ءانب وه هءف فال الىذلا

 مولوةعمىوقالا لع فءضالاو للا ىلع هلا ء انبنالز اوما مدس ءرهاظلاو دبا ر هءقدجو

 8 ١ ةقزال زوعالف هقوفوهام عاتتنسا اماو هنود 0 زو خىثلاّناللوصالا

 3 0 اعنارج ىفتش ادصقهداحاالدو> و ريدعب طرشلا 00 ىداللاعبات ىوقالا

 !نه انركذام وهو عئاسملاو طورشملا ب ونال طرشلادوجو نا باو ةقام ا روصلاك
 : تح :.- لدلخانمرهنلا امر هنموانذعث لاق ىلإ اعنتم ناكف ةدوح وهىوقلا فرءضلا

 او قاتلا نودإ-ملوالا ف كتاو فال-خريغن م هءأ-ضرغلاو لفنلا لع لغنلا ءانب زاوجيف

 زو ئثلانأب ىللعتلان هةيانعلا قو 0 دا ىلا نأ ود ىلا لال جالا مف. ردت

 و هو ةسنةاملاروصلاك هلوق ىلا لءق ناذ هوقاذكو ضرغلا لعّرشرلا“| اب زاوج هلم عقم ب

 لكوأ ضرفلا ىلع ضرغلا هان :باماو هدنو رحيل اكس هذملا نمرهاظلا فالعت مالسالا ردص هد نان

 )6 ةرختلاهلوة) ردلاف ىهلثهولابهذملانمرهاشلا ىلءزودالو مالسالا رده دنعزئاح وهف لفنلا

 5 | فتك قرهاظتنساو ةعءالل ه.فصولا نم لقلي أر م ةدحوال و أةبع»الا ق.ةعلابف ءاتلا

 000 ةالصلا ساذج ريغ نم ىنعد (ة>املا ءامشالام .رعاجلال هلوق) تا وك

 كارثاس فالخ هلو ) دو 296 ملا فاشو هاهو حام ملك دار 1!سدل لاسر نا

 ات اهقلاو هلوق) ىوجىلوالاةر 5 ككاندلو هةحامل )!فاذ :المرهتلا ناقة. ”الصلاىأ

 أم نال عص ىقرمو عكرف اقر ةريكو لف نوزع قل دع يتوسل انو كرو لق لانال

 5 و هلع رداتل مصالا ىف ار ةنسور ذاك هب قولمو ضر ىفاذهو هيفكي عوك» |غلس ناىلا مانقلا نم

 ش٠ : 2 امد ٍدَدو ددههوأ هحرج لع ا : نماذكو ادعاقءؤاع|بدندر«-ل نود هءاعردق ولو دوهعدلا

 ! دومن 0-5 ءا ارقلان عصعضد وأ هتروع عب ودسب وأ هلوو سل د وأ ماق اذا هحرح ل. ع

 اف ةحرشو روح : هاش الل هال“ ىت د : هيام اق هتان ىف ىلص ةعاسج ج ورخمان ءمأ. علا هب ةعضأولو

 نول رقلادب صام قد ل مءارذ ىلعممت:3 اهنا وأ ىتالاكه_ءاعوءارقال نم ىلع لح ع كرذاع اعأو ربكو لذ

 نيل وألا ف ةءارقلا كرتهناوأ عوكرلا ىلإان واههينامتالا ناك هال ر ظن مم ودق فول ىلا رفا
 دذنلاو 7 ٠11 ربك لوقو ضرفال بارا ءءلوالانسست نان مقام 1 سب ,رخالاىف ام أو

 ْ ةضالخملا نءىوجريخ لا ىناثلاو نلوقدحأ اذهودوعقلاالو ماد علا همؤ نيعب : 0 ىدلاود و ىلطملا

 هنزو 5 )اضع م دونم حارودسوأ قت ةنوعجب دود أ وذ و ضا رملا نع ةزاوتحا ءراعردا 3

 احس رلانملقأولو زحملاهسأر عسب رواه دس> ىلهغب امون ناك ناس ا ةفو لكم تاصولو
 داو مايقلا نع ز ةدامدلل ج رخن اهناد انعم لا ةعاس جورخملا نع مابقا علا هعوص اواو هلودو

 3 ىل

 هد ١ ذاام ىلع لوعوهو انرَفَس ىأ ارعلا ناك اعاق هتان ىف ىل_ه هءلعردو هب

 هو لغاوتلا اضرف ماقلا سل ىو لا لوقو ةءاما فالخ ض رف مادقلا نا ههجو ىتفد هن هلوقو

 : 1 لاست,ناالا لفاونل اى ةءادلا ىلع ةالعلا لون دل رطن ه.ق  ةبادلا ىلع ةالصلاو ضد رلا|



4 3 

2 
 اك
 اال (نيككحءال:ءىلء)ل 0

 م ةالصلا ىف لخ د ةأطخ أف ةلدقلا ىَر تل جر سدنلا قو ماقملا ضر هكرتل (هنالصتلل :

 | ناءرعل لخادلاد الهزوحتال ىلوالا هةلاح لعدقو هتالد ىف لجر لخدمت هل.ةلاىلا ههح ولوح 6

 هتالسهتلط» أاخما ىلع ناكمءاما ناله فءاضقلل ق> الل ماقولو ةالصلا لأ ىف أطخملا ىلع ناك ماه
 هلوقو قوسملا ف فال كح مامالا لت قحاللان اق رفلاو ىجلبز زر دس هنأف ىنعب قودسملا فال
 هماما غارف دعب هيأر لوةىأ اطخماوء ناكهماما نأ

 ةعو م هوو و د

 0 ودالصلانيستدا راو لكلا ىلا ءرما ةفاضاكدمف ةئاضالاو امرلا ناسدعت امورعشلا فر 1

 اك عريش ماجتالا نال ضرعلابضرعلا |. تابنم مسدأو مر ةسالمدالةفاضألالا 0 *

 0 !ءامشأ ةتس[ ئثلا تومشل طرخشا ١ هنأ ٍلعاو هب ةناغ نالطلاوداةلاو ةدجلا,فصوت اذؤو رهاوم |

 *ىشلا كلذ لو و نشات اارثالا تاس اهو مك او ةهاملاءزج وهو نك او ىلا ةمهام ىو
 ىد الاوه ئثال لاو دوار عوكح للاووءار ةلاو مامقلان ك راو ةالصلا نيءلاف هدول

 يكتب
 000 رح تاقوالا تدم !او هناوومداسفوئلازا اراوحم 3 راه رج يطا ولم م مد ام طرشلاو ف اك 1

 لاه / هذا 10 ءايلااهتن يضوع وفا ل يكن حدك 0 (هفصلاو هلوق 3

 1 23 0 ليو 06-000 م'اتلانا ملعامت ىنعئذلل ههرالل ارامالا هقصلاو هنأ5 تءلح 25 1

 1 5 هه عرب نأ لاق | ىلع من“ !او حلاهلاحتفشك ىأ دا رمان وكيت لاق ا ىلع مضل اا سفزوح هنأش تلجأ 5 ٍ

 تا 0-1 ل“ ءامتلالافأذ هلو هلا تفك اذادأ 11 نو
 لا : . 5

 0-2 كو, ع ةقيررإ ف رابعم مذ ةيقألا «أت مذ 3 هرم فت العذ ىأب تدذ اذا

 0 1 0 فل :ءرغرمأ ءاملاةدحمنَف يب ةرمسفل :اموناذاب نكن ناو

 تفز ى فلا نإ ١ ىلع نآس لالاّة-ثالبودنمو هذدسو تنس انو طرد ىلع هدا د كك 0١

 000 6 | از-الاى مو ا4ةي_بقتلا فاصوالا اه ةفصلايدارملا خ“ افق ن1 اذهورونلا ف لاقل 2
 لو | لاقىبتا دوصسلاو عوكرلاو ىف زج مايقلا نمي وهلا ءازأ ىهىتلا ةيج راخلا ىلع ةقداصلاة
 1 (ما نوماك-ةلاو هلوق) بحاولاو باد لاو نفسلل فلا مالك ل وعش مدعتيولوالا هج وأن كل

 روح (حاامهاوت رذهلوث) ىناقاب نافدارتم هب رعشال او ةلْرمءملا دعو ةيدب رئاملا+ هواناحأن

 ىهةفصلاو هينامرك ذاذا هفصو رددهفصولاناى كدالذا ااا اذه تو. /

 نيأن ا برج لا لوف عدنا دبع هقصلا هيداربو فصولا قتاط_نأ ركدءالو هب

 ةغل هيوم يع طست : ىلعو ىبت 3:١ لوعفملاو لعافلا هب فصتي ْنأ مدن عدن : ردصود | ينم لك ذا ص...

 تون 6-6 (ةعرشل !اهضرف هاود) روحا ةيماا قي اسرار هيد ل هلا

 برقأ مايقلاىلان ارمكف عكار مامالا هول ىتحلاقف رهغلا ف هيلع عرفو برق أمايقلاىلاوأ امنا
 كي ردت اسهمزان الو ة.ئلابىئالاو س رخالا نم ىقتكيو هتانتغلعوكرا ركنات الالاو م
 بسر بحاولا س ةنردعت : اذاذ صوص انفاب ةكر بجاولا نال يدعلاو هن

 تقولا ىلع ىا.| نعدش ناو هع ا نأ ىتذب لوقا ول : |

 ةريك2 نا قرفلاو ىنتنا ه* ارقلك اهنا عل ارم مهفلا فذ تاريس كلا قابامأو هرألو عمال

 ىلاو أ ائاقنوك نأ طرش هلوذ ىف مامقلايدارملا سدلو رمئاهري_غفال_ذع 30 :لاوه فلا ماا

 نع زارت >الا هيدا قتل ن نم ضرغلاف نا هزم معلا لد , هصوصخ برقأ ماب رك

 اهناععا رلاود#علوق ىناثلا اواه-ةوق ل والا لة ابّسنكرو اهتم رد ىف فالتخالل ضرفلاهريعو عول
 ام! هنرشر لالا ءاوةروعل ارتس ن*ناكرالل طرتشباماهطرتشاافاوردةزانجريغف طر



 (نيعملا خف نم لوالازنا) د

دةسارهط نا ىأريدتسا نادم ىيفاشلا
ربنأ ن كو رهاظوهو هغار ةدعت هراب

 ار املاء قةسالايدا

 أ ءانتشاالب ىيصول هنالدامتشال يدق ةءاك-!ايريدتسا وأ برق أ لاقتسالا لان :اكءاوسريدقتلاورايدتسالا
 0 ىلا دو هنال ىرحتلانو غار ةاارعد : واوا هد ء.ق هأط حن نين 1 : مامي زم ه1 هل- ءلىق هةهح كار اًرغربغن ما

]| 
]|| 
/ 1 

 أ

 باصأ هنار ماذاالا ىلا نءهءاعضرتواام كرئراهداسفلا هداعأ هملع تومآش ا دقو ىنعب رحال

 اهأم 8 دا غارفلا ل.ةةباصال الع ولهنال غار ةلادعباهباصالا لعدم. عبو هولا لوم 0 2 لادعب |

 ل :ركدرا ىلءردو اذائوااو روس لعت اذا الك ف.ءضلا لع ىوقلاءانب مزلمف تدوق هتلاعنال

 2ناو تاءامهباو>و طق: لوصح ا ه5 ىعاربوريخأ صرتف | امنآل ىدإ فسوب ىنأد نءو دوعتلاو 3 ' 0

 هدعأ هلل دق تراص»دارت ١> يلاىَدأ ىلإ ةه1#نالراصأ ناواةلطم هنزل ىرخأ ةهحىلا ىلذذ م ادم“ 00
4 5900 . 

 0 ف هلاهذ دعو توت ق ىل هاذا اذ- هلو فديو الع هواش تزول هقحةدكل ما و غلا لإ مر 39

 1 ويف تاودااروهلم ل٠ ةداسفلادقتعا هن ال هن ى زال هفالضروظذ ثدحم هناوأ لخدب )تقولا ناوأ

 ش ّْ
1 
]|| 

1 

 ها رهظ هنال (ريدت-ا ناد. .ه. يفاشلا لاهو هلوق) رو : رفكلا هيلع ى شذ مامالان ءو أرز هعزب 5 2 فسر . كلو

 ' 13 لصوأ هناوأل تق عاضوأ ل د هناَد ام ىل_عه-ت5و لود ل ,ق ضرغلا لصولاكراصف نيقبس 0 و 7 هيدر

 :ءاكتلا نأ انلو هفلاخا هندحو مث ةمضق ىقدارتجان ىلا م 2 مجالاب سف ١ا«ًاضوتوأ سد 00 ل

 5 لعل ىصق اول هنالار ؟انملا نمزك ذام فالذم َىَرهْلا ةوح ىلا هجوتلا الا هو ىقنسدلو عسولابددقم 00 00 000

 كل علطان ملأس نأ ن م هنكمتل تقولاو ةسامخلاءلوحما اذكوهتمربصقتب ناكصنلاب ىذاقلا لوجأ] هيب نيب ب[
 | اعنا امرهاظالا لمعل أهْلَز ازد لذ لع ىلا لمع نملاقتثالا لقحتالا مناهل ثهأو ةساقلا نال ىلنز

 ًارهاطت قولا كلذ ق ناك هنال اةدىتح لا ةت اال لا اةرمغهنال هلطنأ هن ىوق أو هامر ظاذأف هب رد 1 3 00 2

 ال ثءح هل ةلا فالض هءانعةسادفل اناتوصوم بود :!| كلذ ناك لص نموه لب نمقب هددعب سد 50 0

 2 ازدعلا مع ءمخلامتلاز اناكيوعتو ءوغلاو هتاقوالا لع ىلع ىن.ماهطعنالا ماع علطا نمل أس نأ 37 نو
 أد ها.ةشالاةلاحا د كف فواو نوك لاةلاح اك ةهج ىلا: هج نمل اقتنالا لق 3 ةلمقلا نالو 0 ل 5
 ,ءاموق ناىو ردقو سلا لّدمتةلزندابتجالا لّدمتنالا (رادتتسا هتالصىف هن اع ناف هلوق) ىلا ز و 3
 اوج ىلع لس 0 .ذو مهذبك اورادتسافةلبقلالوحتباوربحأذ ماشلاىلا:ابق دع-؟نولص» اذاكراصاالا 0 . ل 2

 1| غاس تح تشيالعسفلام كنا ىلعو 0 ارقلا ف سدقملات ىلعصنالذا باكا ةنساا م 1 وز ٠ كمح 0

 : ةسلالوق..لاعت ةلوقل شده ف 3 رعلاف لاق ىادز در لمعلا م+ وبدخاوأ اخ نا لو 5 000 2

 | ةلوذأو ىبتا سدملا تن ىهنورسفلا لات اهلعاوناك ىلا عيت ة نع مهالوأم شانلا| 4ع لجل كار“
 | سدقلاتدب ىلع صندال ىاب ا لوةو سدقملاتاءىلا هوت 1 الان ال خدع ثدعلا م 7 6 0 3

 ْ | تيدا و ديانع نونسالو نوني ةئي دملا ىرق نءّدملاو مضلاب* ا.قواقلطمالا ىلا لق ىت#د نارقلاف 0 2

 ارز دو هءاعهللا لص هللا لوسر نا لاتف 5 مهءاحذا مصلاةالص ىف *أ. ة, ساخلاا- عدد ؛ رع نءأ ّن ع 0 0

 ||[ لا اررادتساف ماشلاىلاموهوجو تناكو اهوا 57 1 ل د و نآرق ةلءالاهءلع -

 | ”0 كراس دقوردت ءآ|والصوف عوكر مهو ره ة1-- فن مالك نادر وو ه.اع ق فتم ةنعكلا و[

 طا ءولهناىلاءاعافندملامالك و مك هأكاولاه تاوحدق ةلءقلانا الأ

 086 ىرخأ ةهحيىلاهنأر لورا ثكوةوقإ ربتوهسلا:ربخ "وأ ديت لو دعت أمد ها :ناكن او رادتتسا ا

 ا .ذيولو لمقاس ؛ ليقو ل .ق هبو ىلو الا ةهجلاملا هيار لوقت عد رالاتاه لالا ضرلالا لماما

 ءاراهجوهلوق) ردم ةهج لكل ىلصئث ىلع هيرحت عقب نمو هتالسص تدسف ىلوالا نم ةددع#
 3 ةدقم همامإ ةهج عمدت "هج تناكنمامأو هماما ةه كد فل اذه هتهج تناكن مل ةسنلاب اذه (مهعاما

 1 منال هلود) هلاسقّتساة وح نواعت ال ىأ (مامالا عن 00 ههامالاع هلهج اطرتش

 ماما ىلع مم ملال ن نءنالهلو3) معا لق هماسأن .داقتعال(هيال_صرمتل همأم اماقاجيب-+ وع



 ا( (نيكح ال: ءىلع)
 ' نكسل هم لاكق الط اءالع ني! «مريغو | .فان_ اعماةلطءا مي عةباص| هضرف كلانا ىلع ندم )ع ناردحا| :

 عم عطماقلا كرتو تالا للدلا ىل ريصملا نال ل ككشاهدوعص ناكءا عمىر تلازاوج ف ىدنعو عقلا فا[ لاق جارعم دعص, ناىلوالاو دبتجا لباتك اياصاولو بئاخلا كح ءانب ا ممدبو هندي ناكنم <> نا حمالا |

 .الوانيعال لاقت سالا دين طارتشا مهد ىف فالخال هناةريخذلاو ىف كلا امرها. (لا ةمداكلا ند[ هين طارتشا رهظت فالخلاةدئافو هلوق) م ركلا دعوه (فاحرجتالاقو هلوق) ر.ةزومالهناكمأ
 | لايقتسالاة ين طارتشا مدع ىف الخالاك ةهحلا هقح ق ضرغ:!نأ: نيلئاقلادنع بئاغلا ق>ىف ةوح

 طرتش | نه ةمءكسلا نمعة أ طارتشا قرهطت فال لا هر غو ةرمخذلا ف لاق اهتيعملاهجوتلا ديال
 هناعس هم علاق الا نمدنالو ىلاس-: هللا ةمدخ ىف لصملانارلا كه يفهقفلا (حلا ف ئاختاو هلوذ رولا حلااررلا كلذ لةةن اف ةينلا ثدخ نمالاذ نيج نيعأ ا هياصا ناكما مدعل نيع' |ةين طرتش |نيعل هيا دا
 ةلاح هن اقرذعلا نحت فوذل اءارتعا ذك همعكل | ىلا هجوتل اممالتب اهةوحلا نع زم ىلاعت هللاو لام
 ىلع ىنأ اف دج دول ىت>اهنيعل دعت ل ةرعكحلا نالردق ةهجىأ ىلاهجوةيفرذعلا قف ءايتشالا
 دحصالو هلوة) ىأ.ساك ةيادلا ىلع ىلصملا هلثمو رذ علل نمفت كلايداراوكلذب لداحوهو ءالثبالل
 نبع ل٠«+اف سعثل |عولام تق وةنسلا نم مورق | فاه د> |تامالع ةهجل اة ردلو مظعمددسموأ ةنيدملاو اةكعولو (ةل.ةلاهياع تومتشا نموهلوق) رهن مامالا لو" ىل ءدحوا (هلقلا ىلا هلوك ن#
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. 

١ 
2 
١ 

> 
 66 2 ها

 اذاإب . اكو 50 ند 0
53 5 

 ير: نفل

 0 نرءونؤم ىلع سعشلانيعلعجافا منان“ اسكر دتكناف ىرسبا كنذُأ سأر ىلعاسهعلطهدن ءس تل
 ىلا جز فالوم,. 5 ارد لع ال | ىلبام ىنعلا كن.ع مدقم دنع سعثل !نم-ءىلع>افاهشلاب اوممصت كناق لاو زا دنع ئ "ا

5 
 5 5 8 3 - ا

 ى.ةو طرت دب لبق نين اريخملا نوكط رن ث. ل هور من هععس هم حاصول ثيححتن وك ناةيضحلادحو و ا . لو.ةمناكملا كلذ لهأ نمناكو ينعي (هلأس نممدنع نكمل هلوق) رداكر ديك ناق ةريخال ءاشعلا ةالصت قو برقعلا لقتسافرهش ناحر لال ق ناكاذارنآه جو و اسكر دت كنان سهثلا بو رغدت#

 ىنعلا كنيعونؤ م ىلع سهلا نيع ل عجاف اهعنار 1 ردي نانا اوردعب هلثم لكل هرورع :

 هأ/ مزامهنال ى رضا قوذ راسذتسالان الل ول 'همزاب لإ ةلا|.ذهىف ىرخلا حملا او ىوجألا
 هلهارمغ نم ناكن اف جا ز ىلعالا لاري ملا ناكما عمى دالا ىلاراصن الف ىردتلا فالذمب هريغو ريك“ 1 ْ

 ةعكر نصاذا لاق ٌثدح لاؤسلا همزلب ال ىبعالان ا ةيريهظلا ىذقمو رح هلاح للم هلاح نال هداةبالا]
 ىدن:وىرأق ىلع لاق نكل هن لج رلا كل ذ ىدت قالو هتالص ف ىذع او و لجر ءاخةلبقلا أطال ١
 عورشلا تقو هلأ سب نم ىبعالا دجو نا هاوس ناد»: هي ىدتقاولف هلأ: نم دحر اذاام ىلع لوما 3 ظ
 هيالص ةدعل ط رتشم ال عال ا را هنم دفة -ءاو طق: ىعال اةالص تزاحالاو ام_متالص زم لأسم 1

 توهي 0 ١ - .٠ . 8 . . ١

 ثافم 1 ل 1 لا دم ءانثالا دن ءىرةلازاوفوصلا عمل هجابرد» الف(مالءالا س | هطن اب هلوق) تارا وت أ
 8 . 2 1 ع : 0 : 0 - . 36 . 9 6 ف

 0 0 0 لّوالادلقلا نعفنصملا ىنغتساورهنلا ىف لاف همختمءاسل |نوكت نآو هلأس نم هنريضتم نكيلْنأل
 كدر. كح قدرت | نوتملا قالطا هماعو نومك د نءهرا هتءامدعل ىناثلا لمهاو لئالدلا دقف دنع نوكماغا هنالءاقثالارك ١
0 9 

 هلوت) ضح.ل مهضعب مضن|اذاموقلا ماضت وابيض |لاةومطن مطدةفالعو لل :ىتح 0 لكو حامل 1

 نيب قرذالف ميدتلا الخ (مماوزاةمو تويتش ااذااذ_ههلوق) ةوالتدوهمدلول و (ىرتلا همزل
31 9 , 1 5 . 1 1 - ٠ .٠. 

0 
 ني هلزوج ة.:اخلاقنكل ايزل فاذك (هل بار مالو هلوذ) ىوجوزافملاو هريعد د .«و هدب

4 

 ةنيدملاو اذكعولو (دعب ملأطخ ان اق هلوذ) ماو. ةفاخمن ارد ا سى نا همزايالو لا: بارحلاعم ىرختلا ||
 ءاو .هلوق) هيريهظلا نع ى وج ةايدملاو اذكك نك اذا ةداعالا همزاب يزارئارك وا لاقو عصالاوهوأ]

 دعب هلرهظو ىلصو ىرت هن اهل #سملا ضرف نا عم قالطالا اذه ىبءمرطتا( ريدتساوا ل.ةةساناك | 1

 للاقو هلوق يلءرمد:ةاو ريدتساوأ لمقتس!ناك ءاوس فوق فذح مءذلا ضع. ىفو هي ردقأ طخ هغارف ا

 ل 9



0 

 ةلوون يي .مالزبر 25 تير
 م ير
 0 رت

 كسه يإب
 ختولاب يب

 3 اوت

0 

 ناقد ا ا و س7 ءررعلاد يود لال ربل
 هور صرع . يونا

 9 2 مموج 5 مس ى

 0 ظ50
 نما

 ىذا

 الف (ت امكرادادخا امرت الو وق 3 أ هنالاع ناكول هنا تقولا جورخ هل مدعن تقولا|

 |"اعلاوماوق) ىرح عجراذااضبا ص 1 لاةيردصملا ىلع يصت (اضاهلوق) هنف فلد اةيذادع ا

١١ 

0 

 (نيعملا هن نءلوالاءز ) ا

 || هع سو ةسالخحا ىف هن زسو زوال لدقو يصل اوهوهن رههظلاق و ىناتتعلا ىو أف ن نءغفلا زامكح
 أ تقولا ض رف نادةتع : ناك اذاالا (ةعملاىفالاز وص تقولا صرف : ىونولو هلوق) رح ىدنهلا بارع ىلا
 اارع ملوجرخ اذا امأ تقولا جبور مد هدد قم تقولا ضره ىوناذاامفز اوحانا قب رهن ةعجاوه

 ]| جونولو اقاطمز وح ههونرصع ىونولو ىؤن امربغ ةلاح اهذه فت قولا صرف نالزو<ال*_-و ردي

 00 هيف ”رهاط لاق. نا قب لبر تقولا جورخ فك نا ضلتملاو تقلا

 / هد رالاةش ةمعاب يرلا تف اذار أسملا الخ ىباز ءازحا نمت ”رهطلاو اعبرارسقلا ىونولىتحأطخلا
 ان "كان ظلافه ام هنال (ةعباتملا ىوني ىدتقملاو هلوق ) قأسساك نيدتذثلا شب اهدتغو اهعطقب ثمح

 | قهرقعن مامالاريب كح دعب ةعباتملا ىونب نال ضفالاو ىليزلا لوقو هماتلا نمدنالف ءماما ةهج
 | حلا ةغباتملاةننمةرمخذلا ىف ىن“ ةساو هن راقملا ةلضفا ىنأ.سف هلوق ىل_ءاما امو ىلع قاب ااهنان

 ايو هب راشاورهناهب نيدنعلا قانحماليلعتلا ةدقمو ةءاجاناهصاصتخالءادتف الاون ناو م هو

 ٠ | ءارذقالا ةتناو ءادتقالاةينو نيرعتلا ةينوةالصلا لصأ ةينتاينثالثن اردد. قلت

 أ/لوتوهوزوالذالسلانيعب مو مامال الص عورشلاو | مامالا,ءادتقالا ىونول ىتحنيمعتلا نع همفاك
 3 ةنلدجهنالاب اع ىدتقل كبل ناو مامالاةالص لا فرصذتو هرخو ىبايز زاوحلا عمالاو ضعبلا

 8 ءادتق الاون لو مامال اهالص ىوناذاام الذم ىلو ناكحلاض» هلو طقساولف مامال اةالصل اعمت

 |هنف ال هناقهدعب ربك مت مامالاريبكتر اطتناولاممريظتو هلع ادتق ان سدلو مامالاةال_صل نيمعت هنال هن زال
 وهاذاق ديز هنأ ن نظوهو مامالاب ءادتقالاىونولف طرش سدل مامالا نيسيعت نادافاو ءادتقالا همن نع

 | اق( ءادتالا ىوتدصضن ىريناكوو معا الهنافو رعوه اذافريزيءادتقالا ىوناذاالا عصور

 / [تارخاف ممالك اكع هذ ةرعولا كوه همتلا تغلف ةراشالاب هفرع هنالزاحورعوهاذافديزوه ىذلا
 م هلا ضيش ىعدي ناش نال مم: اي هو مماال ثوهاذاف باشلا|ذهكة صتتعةفملراشااذاالا
 5 ا ىوني ن ادمالءاسنلا ق-ىفو ةمامالاةمن هيل اح َرلاءاد تق ادا ام رتشال مامالا نالىدةةملايد.ةو
 3 | تن ادخاة# ىلع ءاوغجاو هصالم 2 | ف هويخح صو نيد _.ءلاو ةعجاريغ مهضعن هديقو ّنوعماما

 أراب ملا ىلءد.غودزانجو هعج قءادتقالا هنن امارتشا مدع ن هردلا ىنامو رح : ّنهتماماو ل نأو هز انا

 5 ٍ:- فالخلا تو. :ى" :ةراتغلا ىل_ءهاوقف الواامانيهجو نمراطت هف ها معاي صامتا

 رواه ال ل ءاعتلا نم» هك ذامنالخانناماماو اهيلع عجيتزانجلا ةلئسم نأ نمسا كلدك سلو اجا
 ناكو ءادةقالانهريعتو هوز اه جو نم ةذخاؤم هءلعاض او دحاولاب ىدأتت اهئافاضد اةزانحلا ى- ىف
 8 فامالاة من .:نمديالهنارهاارهاظو ماماللةسنلابوهامنا امارتشال |مدعنال ةمامال برم ريبعتلارهاظلا

 اللا
 8 0 ل ناوايتم اماةمأ طرتش ةيذاسم تناك ناريو: ةلاقوةاذاكم نودد ولواتاطهةودحلا ءادتقال 0

 وف ىلع فطء زال ءلاو هلوقو ىثناوا رف ,1نأيءابتشالادنع هنيءءالناكوالاو (تنل

 ايدل ةشاملات اق نملاعفتساوه (ةلبقلا لاب قتساو هلوق) ىوج هشدعث ظرثم ضرفالو

 ةلباسقملاتاذلاندوصقملاطرششلا لب طرعشل اوه سدل هلداقملابلط نال تطال همك نسا سلو هاد أف

 | [هلاكتراص م هريغابملعاو كا لباقي ىتلاةلاحمالصالا ىف ةلءفلاو رقتساور تاكل عف ىندع لعفتساف
 | سفئا|ةيراغاض ١ اناردع ىمتو اهنولب اق نس انلانال كاذب تع“ 5 صال ل.قتسن ىلا ةهدلل

 | صِلا.هقح ىفةل.قلا توسل ىندملا اذكو (اهئرع ةباصاهض رف كملإف هلوق) رهاه دنعناطم كا و

 وشو ىنيعالل .ةوديع هأطخ نابو ىلصودوتجاولى> نكيرلو ل ئاحوارادجاوندب و هندن ناككاوسربم
 لبنأول نيب هوق) جيان تزن يراك ىلا نمااناودك الق هعسو ىلا قاهنال س دقالا

 تاردملا



 نم (نيكحب هال: ءىلعإ 1

 وهو لاق ةيناخلاىلارععلا ىف هازع(ناسالابزك ذلا نمّدبال ىفاشلا لاقو هلوق) للف نهز ىف ىَدأتت
 يع قو نال معلا وع (روههئادنع قوق) زوضب لكم )و هلق ىذا هنا لح "داع عاسودر

 نأ نق درقال ىعلب ,زنمرعتلاءالهن-ست راصاوتاقوأ ىف عوقولانىأ هنو نييعتلا نعىنغب اهتاقوأفأ

 نمت عكر بدم متول ى-رسقلا نس عف ةنسل |قاطأو هتاريغل لص ال ىلصملا نال هن ةالصلاوا ةالصلا ىو ظ
 تل نام ىفي هنو ردم هادم نانرخالاواعب رأ ىصولاذكو ةنسلا نعاتبانرسفلا دعب امها نيمت 1

 ناروسال امهناةسداس مضو دعقامدعب ةعن ارا نعا.هاس ةسماخلا ىلار هلقلا ف ماقول موق ى
 رمقلا ةنس نه رثك ب لفنلا ناكامل تلق انمأر معلا هيما نه نينه دوك 1

 نال قدمت (ةينلا قلطم هرفكمأل حيوارتلا ف ىنذملا فوهلوق) رهئروظلا فالخاماناهو 4

 نيرعتا|طرتسشر ملا مناور هن ل قالا ىلع نوققحملاو مالا ىفةدح ىلع عفش لكمبعت ىلا ججاتحال لأ
 ا مالكن مدنا رهاطلا(ننلارئاسف كلذكو وهلوق) دم اوال كارتر -اانالعغش لكلا

 فاطم_يكعذي ىو هتقو تكردأرهظرت 1 اهمف ىون ىتلا عد رالا ىلصولام نم.عّلا ىف فالتحخالا ىلع ل كلا عرفو ىنغل ٠
 (عجورررل نايهر كفو ىلع ةنسلان ع تان وا هط هد ءنكمرلو ارتهض مدنا اذاف ةعج اةهصقكشلا كديعلعل :هلمأاو |

 حيو ]رز حلاو 5000 , [أدمع ل١ لغد مزألل اهدارأو ءاضقواو (خاضرغللو هلوق) 0 ىناثلا لالا /
 عابر 881 0 0 هلوقو 0 ا ةاادوع-و لفنلا نمهدسفأ امو فاوطل اى رو ندع ' : |
 . و را ابق مدق هي وضام فطع هيف »و هأود ىلع فوطعمرهف هالمعت : هريغلال صضرغال طرشو ىأ ضرف ا

 مل 35 قايم. هع نأ : ل اعرمغ ىلصولام نعم 7-0 لامن لع عرفش امو ىوج ةدعراضم ىلعرمصحا: دافال هلماعغ ىلع /

 : فاني حاير - ليز ىونو أ هريغو ضار ةلا نس ؛زيعملهناآلا ملء نافاهؤاضق هيلع ناكمدابع ىلعاس ضرف ىلاعن هيأ

 ننيررب هلا هم ناءرهاظو ره ةنساهلمق ةالصيال اهادق ةنسال ةالصقءريغ مأول اذكوز اح لكلا ف ضرفلا| ظ

 تاهمرب . م يوخ © ىررزر || انقلطم ةزئاح مامالا ةالص لب كلذكسدلو مامال اةالصار نال, ةنساول.قةالص فالءلوق ىنلاز ارجل
 فيوم, ت4تاب كرير || وهودريغل>رلا اذه مأر ملا ىفلاق موقل الصرف لصغتلاو الوأ اهلمق ةنسةالضال ناكولام نيب قرفأل ظ
 سرر كير نك 00 9 موقلا ةالصامأ هتالص تزاح لكلا ىف ضرغلا ىونو ىلصف لقاون :لا نم ضت ارفلا لع 1

 صر 3و 5 يجر ا : ةلانالصك اهل ءمهن_ساهلق ةالصلكواضأز نوجا ثعلاو ب رغماو رمعلا ةالصكهلبق همس

 / 1 ر 0 ناوصلالوقنوأ اطقسرهنلاةرامعق نارلع هنمو هب ريهظلا نع ىوأ موقلاةالصو الر ها ا

 010 زاوح مدع هو نأ لعاو اضيأ مهتالصتزاح هءاودت :ةاولاذكو هلوقب ملا هريغمأولاذكو هلوق لاذ ظ
 ىلإ

 مي. عم || اهلق ةنسلا لص ثدح مامالان ال لفنتملاب ضرتقالاءادتق موز ةنسا واق الصف هن موقلاهاذتقأا
 ل || م اير 00 00 وا اونا ةالصل الفنتم ناكر اهئادأ, هضرف مس زيرفال 3
 دقالا|

 ماير 0 1 را
 امرشا هوسف نمبعتلا ةمن ناز ناددعلا اذكو طقفريولا ىو لب ةنسالو نوجو هقصنال ىأ ةينلا|

 رهط ىوتيو رع علاوأ رهظلانيسعت ىلا حاتصتئ اوفلات راك ولو نها يشل رك ذاذكءاسجالاب ١
 هناف موصل فالي هبا ءرهظرت آوأ هءلعرهظ ل وأ ىونب هسفن ىلعرمالا لبهست د ارأ ناف ذك مول

 بح اولا ناك-ةرهش/اوهو دحاو موصلا بسلا نالزاح نع ,لوامود ىذعةف نموب*|سضق هيلع ناكوأ
 دمالف بجاولا تفلح بسلا فالتحت ابو تقولاوهو فات بدسلاف ةالصلا قامأو ددعلا لامك

 بدسلا فالتحخال رح نسعد لا ىلا جات نناضمر نمنيموت ءاضق هلع ناكولت ا نيسعتلا نع

 محال الهارب ىف ورش اذنعهنا سرعتل اقامو ةينلا دنع ىأ ضرذ هنانيعتىأ هلوقإلا

 ل 2 هع ه7 ةئماةينلا ارانتعا نم هقدقأم



 (ننعملا مث نم لوالاكزجنا) 1-0
 0 5 تمس /

 كرتمانقلا ف ّنال (مئاىفاشلاو رفزلاقوهأ و3 ىان زىوق أناكف ان صخب مايقلاوتالملاب 3 5 0

 نان نمهانمدقامئلعهباودو ضورف كرت ه ف نافدوعق نه ءاعالا فالخ رتسلا وهو د>او ضرف نمر كعضو 0 3

 ءاج الار اهتءطرعش ىلع :رعلاق لدتسا (لصافالد ةينلاوهلوق) الصأ هفرتشال هنأف مانقلا فالخي 0 0 نإ. 8 ميما معا ٍح هجو نمرتسلان ههنق ا دوعقلاري ةءءاو لصالا ماقم موق لدبلاودوعلو عوك ران ع لدن ءامالا 0 0 7 00 لاو

 ةتلاوديعبلالااورمأ مو ىلاعت هلوق لدتسا ثيح ىد دنهلا بارسالافا انفع هريغو رذنلاناهلاقاك 2 امد لك انزي

 ةرادهلاتحاصإو :اكح لاو ةالصلا فاطع لملدب دبحو تلا ىنععرهظام ىلع ةداعلاَنالةماالاأ| دهم , "نور الا 5
 | !اىطدال تانئلات لاعالااما مالسلاوةالصلا هملع هلوق لدتسا حر ردلاف هعمتو 3 ع لإ 1

 قولو (مدنعةئاقلاك هلوق) ضارتفالاال نا.كسالاو ةينسلا دقيق دحاو ريس هنالةلالدلاو 0
 1 ةبامدخملاذاهلوق) رع دودرم تقولالوخد طارت هاي لوقلاو ةراهطلاكح ت قولا لودأ] ,-

 ١ 00 (منا تقولاةال صدي ربأضوت نه نا ةي لاصتالاىأ
 ددشملاءارا مغ ر_ملىأ (تانق !!قودل نار ةااةءلذفأ قمالاك الوعادتةالاهن مدسقت 7

 ىل 00 ا ا ا ا 50 7 0 00 : ملا

 لو :دى حيرصاف موقلا ناكحو ىلا هال صلا درب هلو ف ناف اذه هفال-2تقولالومند لق لقأ] سر. 0 أنا كولا لما ق.سامنا منا دهم نعو هلوق نم قيسامنيبو هنب قرفلاو فلا فاك ثار ةلا] © كحنرو عفو يو نم

 مو مام ممّدقتامنال 0 الو هلوق ) راركتلامهوت عف دناف تق ولا 0 نر تكلم ىو ثا
 مو مرحأف علا ديرب هدب نم رجول ىتح عجاف ةينلا مدقتزوكا ذكو ةرورضا/ةرخأتملا همدلاب هانزوحأ| كفو . * . ويالإ يرر "اذا
 لاق ةتتمرو رشا ناهنفو ىلززارفالادتدجوةشيزو تاك اذكوز اح ةمذلا ريضحت 1 3 0

 |لوق ىلع عبر فتاذه (عوكرا ىلع تمّدقت اذا صن لبقو هلوق) لمالان مةش ىذا هنالاضإأ كل اقمار بنل

 أ 5 ناقهالصلاو موصلا نبي قرفالاف.عض ناك ناو ىركلالوق ىل !_عف ل اهانكو ىضكلا هننلاو عراب 3050-0
 و

1 
 أ
١ 

 4 وج ةدارالاريغ ةمنلان اهبف (ةالصلا فلو دل اهدار اهءنلاو هلوث) را .دلان ىَدأَ امهنم

 أةدارالا اهريسفت ربلا قرزكت اذكو ىدادسحتا هيف عمتةدارالاب ة لاري سفت نم راشلاهركذاموأ| هاوي تل تاير تلا م متع"
 | همزاع اريدغو ةمزاح ا ةدارال 01 هدارال او ةدارالان 0 هشلانا مسمي هرياغملا هوو هيي م هولا احنا زاحماةدارالا الوعل عأ أةشلان اا كاسب : كالو ببر بان

 أر [ناقعاذهب ةسندريغ مأىه اضرثأ (ىلصن ةالضىأ هيلقنل ءب نأ اطرشلاو هلوق) انك 3-9 ناو ل 1 د/

 ب

 اكذاخ عورشلا ىلع ةمّدقتم ةدنلا تناكولام لم هقالط انوهو هدارالل مزاللا باقلا ل عاسمف را 0 م
 دّدرت هنا“ اقو لكشمةفينح أد نع ةمّدقتملامنلل تقولا لود طرت ش هنأ نع م جاحرممأ نبا ”كلريير. ٠ / نوب . داو

 | لام هنف لمس ىأ ءأ* اًرلا لاق "بكا ومن ةالضعأو رح تبهذملاب مكى هدوجو مدل مهن هر م "لاني ا

 ةياقلاو عئادللا فئةيسنب د«لوقاذه (خامانداو هلوق) . ىوج .هلبقاع هسف لم_هالوأ| تاور تول ما
 3 اوس ىنجالا لصافلا مدعوشو هل .رش عو رشلا ىلع ةمّرَعَتم ةش زوحتاهنايهذلاو ةصالخلاو

 هيديرب أضوت نم ناد نءرمامب هل ده ةساو رح الوأ ركفتريغ نم باول ا ىلغر دقي ثيك ناك
 ا هلوق نمفنصملا.ركذام لج نكعو سو أو فتح نأ لا رانك ما تقولا ءالص - 7

 (ن-فامضب عج ناقهلوق) لكللالوق نوكمف همّ لاريغلا ةنلا ىلع اهلي معنا طرشلاو نسوا

 0 ةنسلا نمدناال خياشلا هي [نسح قرر طاسهبظفلتلا ناانسح هنوك ىنعمو ىلبزلا فاذك ش 5
 ا الرقي ناكمنافنعشالو حجم قب رط نم ا ل ءمفلاىفو

 || لوقذملا ل. ةعررالا ةمالا نءالو ىلحن اد ازنيعباتلاوةباختلانمدجأ ن ءالواذك ىلصأ حاتتفالادنع

 ش ةرعوم )نا ةنسح ىأ قولا ةعدنهداهو ريك ةالصلل ماقاذا ناكمالسلاوةالصلا ءيلعهلا

 اهل هتو كا فرسبف ذك ةالصدي رأ ىارهللا لوقي نأ 0

 | ١ اهيا ند سف موكو مااا ادحاو ميمملاا قوكل د

 0 تت

 يدأت



 15١ ( نكحسهالذه ىلع) ظ

 ادءاقاولغردق.وامئاق:ءارقلا ىلع ردقرال ناكو ل اذكو لاح زودتال ثدحلا عم حموتةيادلا ىلع عولتلا
 «بلءدرنالو ىجلب زلاي ةءارقلا كرت زوحالو لفنلا ىفاراشعاماسقلا كرتزوم هنالادعاق ىلصت

 نه هباوصنيتيلبب ىل-تبانم هلوق نكل هل ةءارق مامالاة ءارقذا كح ةءارقب هتالسص نال ىدستقل
 ىلثام_هدحأر اتصفكف اموتملسالامهب لدا نمنال نيتيلب ىدن>اي ىلآب اوأ نعتملب نم رع

 ءلرت زوخالو هلوقو نيتيلب ىدحاب ىلتبا نم ريدقتلاو فاضم ف ذح ىلعوه لوقأو جورسلاوع
 ءاودلاوأ ءاملا كاسمابالا هقطنال ث < نسلا عمجوهي ناكول هنأب اضن ىلشلا هبقعن لاحت ءارق
 ىهتنا ةياردلاوةياغلا فاكر عد وةءارق ريغب لصب دل ناو مامايىدتقب هنا تقول قاس 6

 اسف هاكناكاذااماوهلوق) 31 ذامدربالفارا.تخا ىالاحصتءارقلا كرتزوحالو هلوق ىنعملوقأو
 اذا دوفأ ناكل هلكناكوأ لةالارهطن تقال رعلا ف لاقاذغو (كلذك 6
 كوأ ناكل ىل والا. لوال ا ه:ممهغمل ىناسثلا ىلع رصتقاوأ اهريغوةياهنلا ىناكافالحنوامهذم كلذ
 ريخملاهتممهفي .لا هلك ن اكن ايو لاقولذا ره اا راظن حا ىناثلا ىلعرصتقا وأ هلوق ف لوقأا
 هتساحتنال هاف ةالص نوصل خو دم ريغ هيدا الادض لوطا ارهاط هعد رنم لدالا ناك ذأ |

 زوحتالر ملل قداوت ىضتقمو سنان وثلا فالك خادلا نم ددال ىلا ءاملاب لوزتال اهنال

 ىلع لديام همالاك ق سلو ىناولا نءردلاف حرص هنو هيرختسا ةالصلا ب راخ ناكاذاهنا هي ١

 مور هع .الو ةالصلا ريغلسمتلا ب قل را هاظااو بوح ولاو ازاوملا
 ركل | ائطوأ اتابنوأ اشد ّْسحوأ ارب رحوإو هتروعرتس امنوثلايدارأ (حماايوف مدعولو هلوق) باتا

 5 20 0 1 ناو رظتني هيدعواذاو ممالا ىلع ةردقلا تتدث بوث هل جبأول ىت>ةر دا مدعمدعلادارملاوهم اهل ,

 كمر 1 ع 0 ناكاذا مهملا ىلعاسايو هجرت ىتمتيو تقولاجورخ فنعم اما .هدنءو دج دنع تقولا توف ف ١

 تفعمرر ل 8 ىلصهلوقإ) ري هنمثهلو للان عب ناك اذا ءاملاك همزاب ءارثلانهبلعر دقولو هرخاى ءالا وجل

 اسعاف ىلص.ف ل_للاىئاماراهنلابهصخ نم حي اشملان هدعصاومر ار تيفو أراد
 الا هيةربعال ل#للا ف لصحب ىذلا رتسلا نال ىذ رع سدلادهود ريخذلا ىف نك.]ةلظلاب رتسلا لوصخت
 ةدح ودرع همدعو هدوجو راصف زوال لمللا ةئظىفاناب رع ىلصول بولا ىلع ةردقتلا ةلاحنائرتأ

 نءلدس قازرلاد.عهجرخأ اممدي ٌوبو رارطضالاو رامتدخالاةلاح نيب قرقلابةينملا ىلع ىلحا هدقعُتو
 ناكن اووهو امئاق لصدورنال رحب ناكن اواسلاج ىبص سانا هارب ث حين اك نال اق نايرملاا صا

 داسعلانم عنعز ملا ناكاذاةداعالاهمزلت نا تشي و سانئتسالا ةدافان ءرصقب ال افعضم دش ٌْ

 نيسملو ةداعالا همزلت دامعلا لبق نم ءاسملا نم عنا ناك اذا هنا ممل ىف هناورص(ك هب ونضال 1
 ةرمخذلا فو كروت ىهو سرتفب لسج رلا اذه ىلعف ةالصلا ىف دعب ىلصملا ةمنم نو دوعقلاة مق 1
 لا اان م هيلصس هنالملوأ لوالاو ةظيلغلا هن روع ىلع هيدي عضيو ةلمقلاىلا هملجرّدع 2

 قابس ورح خرب غ نم ةلدقلا ىلا لج رلاّدم نع ةٌدمحلا هذه ولعت عمةروك ذملا هلا لصعالامرتسلا ف
 ودعلا اونمأ اذا ضع نع ءومهضعب دعاش 0 الّارعلا نا ةمامالا باب

 1 مهراصنأ نوضغ وزاحمدقت ناو مهطسو مامالا فقبو ةهارك- لا عم تحص ةعاسج اول ص ناو عبسلاو |

 امهعطن هنأ نم ى.سامىلاذكال هيد نمد هر دب لع هنا ن ههملال ثريا قامو رهنو رح مامالا ىو

 ةيؤر نكمافاضناكن او هتالصتكصاردكن اكن ااثاد رعءاملا ىف ىلصناو ةظيلغلا هتروع ىلع
 الص للعرب وصتلار حملا قرصقو هريغب رتسلا هنكمأ اذاام ىلع لو ةعصلا مدعو جارمم خصال هتروعأ|
 نماموق نأر ع نبا ىورأسل (مايقلا نمل ضفأوهو هلوق) رهاظ رظنه.فو روصتمالفالاو ةزاذجتا |

 عوكرلاب نونو مواج نولصن اوناكف ةنتفسلا مهن ترسل سو ه-لعهللا لص هللا لوسر ناضصأأ
 نهتةعالرتسلا ا ذكورتسلا فالخمارا.تنأ لفنلا ىف طقس مايقلا نال مادقلا نمدكآ سلا الرد ولاوأ ظ

3 || 4 - 



 اقكدرأ دوددلا لن ال دودهسلاو عوكرلاب ىو ادعاق ىلصن 1 ا

 ' (نيعملا تك ن ملوالاءزجتا) |

3-8 

 أ رمعتلا كح (ةقتر ةيانع رسكلا ىعمالاركأ ولاذتالاوة مدا اهرسكو 2 ةنهماةنييدلا |

 ا :أةنتفلا نوكتفرمالا ستلب نأر ع ىت ءامالل ضّرعتلاب متداعت رجءاهفس !انأ 0
 | هءلع ها لص هنا ل وسر لعن ن متناكرعوزد (ةدئاف) رين دؤن الف نذ ةرع ناىندأ غالذ ىلاعت لاق

 َ ند شتو ةلموملا لادلارسكم ى هو ىونسالا هش نع ى ريمد هيلاداعو بنذ ىلعا دحأاسهب برضام لو
 3 عطظكهنأر م العجولا ذو (ةروكاكمادد واهرهظ نكلو هلوق) مال لا دمع نسال حاده نبا حرش ءارلا
 أ دالرأ ينسالا سنبل لع مرح ادافع ءاارطناا لعالاالا نوكمالراهظلاوارهاظم ربا ةمالا

 لا ل-ءاضتقمذا ةذتفلا سس ن ذهىلا رظنلانالهلوق نم رولا ىف هب للعام ن سحأ اذهو مرحب
 5 متنطلا ىلبامنأ هجوالاو نطملل عت هنا ةينقلا فال بنحلا رك ذيملو كل ذكر سلو ةنتفلا نمأ نا
 | اح رتس رو ا رح اوةمالاك قدقرلا لكشملا ناو هل عسترهطظلا ىلد :امو تعب و ا

 5 و تتءأولذ ةداعالا طوحالار الل_فودمعب لء .5 ىلصو طقذ لح نا نم ةروعوهام رتس واف ندرلا

 5 ا ان معنا دعب أذ كحر تأ ناو ا هتالص تعصريسا لموعد قلع !اباهابع ةعاس ن نم تعنقتف اهتالص

 راو ىدنالو لمقتس هناق هتالص لال ىقهدخوفرتاس لامدعلا ءلان راع هولام فالك تاطن عنقتلال ف

 هو هدسىلا دنس اد> وا +5 عورمشل ىلع قاس ىراعل اف رتسلاس سن | قرغلاو لسلق رد

 |00 ردهم والادسوايوجواسسالا ةهالا الخ رتاسللادجاوابراع ىلص هناك

 ||| نالطب ىبلب زلاد.قتو رهن اسهتالص لطمتملا ماصأ ارعل منقتلا ىأ هلءفت لولا نافرهاظوهو طخ

 لف كل يلع داع الو لامتال هلع نكي لول نامي قتعل الح | عيا د ا

 (عنانك ر ىذاواةيناخلا فو داع رمل تانغ ىاتكا الاعم عانق ريغبارش تلص

 ولفهلودو موهفملا كلذ نمىلوأ ناتوطنملا ناذهو ردا فلاقلعب وأ كلذ عتدسف فاشكرالا

 ْ 1 20 هلوق) 2 الصلا فام افأضوتتل ت.هذف ندح اهق. سس نأ : مخول واعأ اهتالصف 1

 ٠ ذالضاهلإق» .امالوةساعملا هم لد ,زبامدسملاذااذهو مارحالاىن كل كسلا ةباك- كم مدرلا نال (هتالص

 دلو ا هاط عيزلان دك الا نا اذاام مكح لعو مه هناف ء ءوضولا هسا اا

 | ناكاذااعف ! اوفلتاو ةطءلغلاالا رس الاب راع ىلصفهدجو يذلا بولا ناكولامممذ «ةلطأو رح

 ل او دودم.لاو عوكرلا ىف هشبل اريدلا ليقوةلدقلان جال لقلارتس لءق ريدلاوأ لرقلاالارتسال
 ةةالصلانأنمرحلاو ىليزا8ف 1: ( لضفأ نانر ءلاوهلوق) 2 : ل ا
 ؛ ولضفالاوهو همف ىلص. نانمب را.انهنا لصاخلاو ةروعلارتسودودععلاو عوكر اهناءتال لضفأ
 ذأ ةظيلغلاةروعلا رتس نمدءفاسمل لضفلاقهملي ودودودلاو عوكرانْئجوادعافاناب رع ىلع. نأ

 | لاقدناف هعنمت ادهلا رهاظوا مودا دواثهوموالضفلا قامو دوهودودك#و عوكرباناب ر ءامكاق

 أ ناكرالا ذه ءادأ ماقلا فوة ظرلغلاةروعلا رتس دوعقلا ىفنال» أز أ اٌئاق ىصناف انوند<الىذلا ف
 [|كوق) مالكلا اذه ماقتساا ل مايقلاةلاحارئاحءاعالاناكولو ىبلم نا لاق ءاش امجسأ ىلالعف
 الاز انابرع ىلصن نا هلزوحال هعداتن هود# لاقو ىليزن الات (د<# لوقوهو هف ىلصد ناهمزإرهز لاقو

 اانلو هقح فرهاطا اةلزنعراصف هيلع هير دةلرتسلا تاطخ هنعطةس : لوهزدعب هزعطقسريهطتلا بأ اهخ

 م ضورفكرئانابرعةالصلا ىف : لاةبالوءاشامأىلا ليعف طقس هماعردقي ملاذافر هاطلابرتسلا اوه هبرومأملا
 هعنخالانال كوأ ناكف وذل ار اهطو دو دحاو ضرف كرتهمفةالصلاىفو دوددلاو عوكر او ما.قلاوهو
 ُ اقم لددلا ما.قلاملكراتنوكمالف ءاالا ودو ادب قأ ذقف ادعاق ىلصناو امئاقابمناستالا نع
 0 ناتي واسةماههو نيتيلبب ىلتبانهناةلّدسملا د سنجف لصألاو لحالا
 0001 ةرورضالوةرورضلالازودقال مارح اة ريشا منالاموئوهأراتخ ا
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 3 (نكك اوم :

عم هيرامغو روك ذملادسةَتلا ىلع ىرردلا ف نك ىهتناعنم رم 1
 |ردق وضع عبر ف شكع نع ونتملا 

 هنمعضوم نمناكو لام هذ عنع قاسلا عد ر ف اثكن انا ىفنصملا قاطأو ه١ هءدصالت نكرعادا|

ناوىلا ةراشا ركذلاب قالا صدةواضي |تعنم عسل او مذل انهن ر تغلب نا |ماف هقرفم عضاوموأ |
 

 فشكتاا ذا ةفلتخمء ا ذعأ نمولف دحاو وذعنم فاشكنالا ناك اذ امددقمفشكتملا عد رراتعا|

 ىبلب زلا لوقف تاداب زا ف دم وركذ وضد ىفداعبرغاس نال ةؤفعلاف اه رفواهرعشو اهنطد نم ْىّشأ
 2 مف وشكملاعب رغاس م ناو عنعىل لانا ىلا ىّدو ىف الاب رامتعالا نالءازالاب رايتعالا ىف ظ

 تهل انج هيةالصلانالطب و ف شكتملا ع. ج عسب رالىخدالا عبر غاب والثمذغتااونذالا نؤفصن فشكلاا أ

 فاير امتي 311 عب راةريعلا نا نم هجهفأم ىلع ىنتب مذعاهقاسعد رفشكو فنضملالوقاهيدارأو ةدعاقلا فالخأ] 9 /
 : ٌ 8 0 سيلا بعكللاناملعاو ديارغلادقع نع ره كلذك سلو ةفا ءاضعانم ولواقاطهف ٠ ١

 0 0 بدكلاعد روم قاسلاعب رعنكاغااذه ىلع فدحاووضعقاسلا عمود لن صا ىلع لقسم وض:أ]

 1 منيع كدي لا وذع ب عكا |نودب قاسلا نا ىلع تن عنعاهقاسعب رف شكو ف:مالوقف رحب امهعبررادقموأ |
 ”نايررر ص نإ. تم[ تال (مما فصنلا نمرث كحأ فود كلا ناكناف دوب وأ لاو هلوق) مهنا |فالوهو لقتس#
 10 قاح ىف اك لكلا دياكج كح ئذثلا عد رنا | جو هنملق |هل.اقبامناك اذاَد :كلا.فصرباغائثلا |

 روية يب ال || تسوون لاق هرق لاي تاب ىلي زهق مدا همزو هناوأالالح هريس زح مااا فأل
 0 هدوم, || فشك اهدسفي فسويى أد نءوهلوق نم رردلا فام ف لاذع خلاف منا نم رثك 1[ فوشكلا ناك ْ
 لاراب قامو كفار نمحراشلا ىف قأ.سام هيلع لدي فسوب ىنأ نع نيتي اور ىدحالةمسنلابرردلا قام نأرهظ مث فصلت

 هير >0 </ تايمر || ىلوالا ناو فدو ىأدنعو لاق ث> ةذخاؤمرردلا بحاص ىلع نكل نا اوره:عفصنلا فو هلوقا
 لياق نا اذلو ريثكلاو ليلقلا نيب قرفالقىقاطمرتسلابرمالانال (ءاو ريكو هلق هلوق) نع أ

٠ 
ْ 

 اكرر ىب اان رم | عببرااريتءافاهمدعل ريثكلا فالخب قرش لق نع والخال ءارقفلا باث نافةرورضالوفع فاشكلألا |
 تدي م 2 لهو 3 1 ١ اا 0 :ن 5 1 :ِ- ءرال امك_لاماعمرمق 6
 9 7 ا /ا | فدو دا نعىا (ناتياور هنعضصنلا ف و هلوف) . قب كب مش عحرلان لكلا ماقم مقا
 59 سير ||| عنعال هياود فو ةلقلادح نعهج ور خم ( عنكةياو رف هلوق ) ىيفاشلل افالخ هلوق ىلع هعدقت ىلوالاوأ||
 علو ردد.” هيوم || فو لسرتسملاو سأرلا ىلءاملعشف هقلطأ (رعشاا اذكوهلوق) از ل هلوخد مدعل |
 مم 530-5 جركل ارك ذو هلوق) هنازع نينذالا لفسأ ىلا لزنام ل -رثملاو رحب ةروعدنا ملاو فالح دا

 نير فرك تاممر | نمل نعال طاقسالا ىلاوأ هفيفنتىلاىدؤ هظاغتنال طلخا ذهو ةظلغملا ةسامتلاءاراستعا (خأأ

 عنءالاه رثكأوأ ةظماغلا عليج فشكا نا ىلاىدؤفمهردلا ردق نهريك أ نوكمالامةظلغلا ْ

 لح ةهيزر ٠ تاي, || ريدلانأ رابتعا ىلع مزايالاذ_هنأب جارعملا ناك تيجأو ىلي ز عستش رمأ اذهو عنعةف.قخلا عم دؤأ]
 لبقلان ءالكن ا عصالا م هدحور بدلا فاشككاعنمالفا باعت ضء: لوقوهودحاو وضع نيتيلالا عمأ]

5 ْ 

1 
| 

 لحر 00-2 ةرسلانيبامو سكنا ىدنل ااذكو ةدح ىلعوض ءنذالاوةدح ىلعوضعنتلالاو ريدلاو نيتيصلاو أ
 همر "ع || رك ديو ثنؤيورك ذ,ىدشلاوردصلل عستدهانلا ىدكلار ظحملا نع رو دحاووضع ةناغلاهلا
 ى/“ | هلو) يدلي زلا ناكمهردلاردق ىلعداز ام هءاوص (مهردلاردق هلوق) رح ريك ْذَيْلا ىوس ب هلل

 هلوق) اهرسكو ءاخلا مذ ةيصخلاو ىايزدالنالاوهو د> او امهعفن نال 61 دلل ناعيتن اةيصخملا لبق ا
 اوضع ةيدلا ىفاربعا نيتيصخملا نا[مكدف ىجلي زةيدلا فاك (ةدح ىلعاوضء داو لكر متعن نا مصلاو
 قلارعلوقل (لج رلاك) رددلو ماوا ةمتاكموأ هرب دمولو (همالاو هلوق) ةروعلاة انك 1

 تاوذياغاح ريتعافاهتنهم باث ىف اهالوم ةدجاسحمج رذقا جالو رئارحلاب نيومشتت أ رافدايراجناكذعأ|

 زج ردللا فد تناجحالا حف ملال
 اهب رض ىأ اهال»ف ةعنقتمةبراحىاررع نأ ىور رحب اقافتاةريرسءمو هو نهار اهقتعأاذ اةنوهرملا

5 

 ةاعست لام أو !ىهد :عورح ضعبلا ةقتعم ىهودأعستسملاو جاد

 ةيرطضم سؤراتاتوسكم نافنضلا مدت ناكه ي راوج نأ ىو رو ةنةنماب ىأ رافدان هلوقوةردلال



 (نمعملا تف نمل 0 م

 8 تاق هتالص ت هعةبك را فوشكم لصاذا هنا نم رهو خس روعلا نم ة دكر ا لع طش 2 لجتم

 أ لوق) فذذتلاوقاسلل عبتىهلب لقتسموضعب تسل ةبك را نالاق نم لوق ىلع عرفت ةالدلا عم
 أدم الو هنايب 0 دار انلو دوعلا نم نسل قوف ام مال لاوةالضلا هءاع هلوقل (سكعلاب ىذا ثلا لاقو
 5 هلام نم 0 و دوعاول]» 1 اماو راعق هل

 أى جدك اتلااذه دك لمس (حعااهلكو :ر 4 !نديو هلو3) عمجلا حرش نم ءانك روم تعلو رملا نا

 اقاطملاءاستكا الهيلا رئاعلا ا مىنثتسملا موعدك[: هتتكت انذهش لاق
 3 0 هوتي ءانعان عقددتك ًاتلادانأ ةماعن نوكماغاادبأ ءانشتسالان الهملا ىفاضملا نم ٌتدنأتلا

 راك "ف فارطالل لماثلادسح اهندار 1اناقف هذال رمالاو فارطالل لا الل ةغلهصوصحت ندنل اذار |1١

 | رن فدك امك ادا فلات دونا ىلا سوتخال قرانا م. ام !هاكيدافملا

 ١ اك ثاالف هدلعو هملا فاضالا دك اتنوكينأ لعد وها هعباضأ ضعي تهذو هو ىف ةاكمملا فانشملا 0 00-0

 1 |. .ةرغأ ىهت مالسل و دالصلا هيلع هنالواجتاديابهالش اا يو / كيو ور ا

 | سدل طمخلاب هلوقو تاز طم .كابامهرتس مرحاةروغلا ن مناقكلا طاو١ جولان اكواو باعذلاو نيزافقلا س دل 2 21 هلا,

 / 0-5 سمح رإ هو

 | /(َ را عردرعالا هسجوملار اننا ىرتالا روع هنالالةنتفلا فوذضدتطختباهرأوةياده ا ىراق ع ئىم ةبهدق م2 0س : قا(

 لق لكلا .دقع كال. جولو حا هيفاهتو ديامأ ةورشلا ف ىأ ك2 ناهلوقور من ةريه» سل هنا عمْكش ابر ا يي

 5 طا ب نأنم_:مؤوملا ءاشن رمآس ا .ءنبالاق رددروعلا مدع عم ةوهشألا ةم- نجح م لعل طوذهر ظنلا 57 تس 0

 ١ رافمأ كلذ ىلاعت هلود ىنءموهو رئار نونا لعيد ةد>او ان.ءالا تدنالجاب نوؤدوح وو نسور . هي رت 0 5 2

 لذي نينمؤملاءاسنو كدانبو كجاو زال لق ىنلاا أن ىلاعت لاق ّنضرعسالىأ ندؤب الق ع نؤرع» 2و و

 راز>الاةروس ريسف:ى نزاخاوةريسلا ف لح سن ةندس تازن ناسحل در ؟ىهو نهب الج نم نوملع 0
 رهاصلا ةمرحدب تبثتاذهلو طاغا هنالاههو سم نم لجرلا عن لاحرلا نب اههجو تشكن م عنا خي

 وقال رحب هتناعرعشو هركذ كل صفناامده:ةأر او الحر ان نمةروعوهامىلار تاعي تعد

 او رانش او روعي س دلناخيضاق تافلتخم قو ةياورلار هاظوهوةروع امهرهاظ نأ هموهفم (اهينكو

 "نإ اماا ىف ةروعهنامهضعن جرو ىنخرسلا هعج روىلوالا,ةروعننع ارذلاناهمالكم 4 ادجاحربمأ نبا

 نادضاقو عطقالاجبر (اهيمدقو هلوق) رم ىوأ لزالاواوح دلع <
 ا قاهتسالا هراتخاوةروعاممما

 ا ,وعامتوصو طقفةالصلا راخةروعا ههنا راشخالا ىف عت 2 روى |ةمالعلا هل ردتناو ىفانمغ :رااو

 ِ 4 رولا فقمت .؟ | ىععالا نمهتملعتولا م بحأ د رمان مّن ارقلااهلعت ناه.لع ىن : ولزاوثلا ىف ام ىلع

 1 دام ىلعو ذقن. هيلع ءانملا رهظ» ال نكحإ طقف اهعامسا ىلع ملعتلا لم<ناالااعف' كيه قةنأت

 اله لونا فاق ابوس .اتااناه هرهج مدع لع ثا >- قاكملاو طلاق ىرح لزاوتلا

 ةروع سدل هنا هم_ثالا جاح ريمأ نبا لاقن كسل اهتم ناك تدشق الغلا ةءارقلاب ترهجاذا لقوا

 أن لي مال - !اودالصلا هءلعهلوقل (ةروعا,ممدق ناىورو هاوق) رهملا ف هدةعاو هزتفلاىلا ىدؤر اغاو

 مهنا امهئادباب ءالةبالل ىلي لا ىفاذك ( عمالاوهو هلوق) اه.فكواههحوالا ةروعاهاك ِةّرسحلا
 رببهادارفاةرومب تسي مناور ادهاو حراشأا حس شعب دوو ف ادءالاعرذا

 او

 1 دحأ ىلع ةلالد ىنثللن ال ىوقتلل برق | وهاول دعا ىلاعت هلوددح ىلع مدقلاريوضلا عسر ةهءلعو

 : دقي ىأ (عنماهقاسعبرفشكو هلوق) هدحاو رانتءان ىنملاىعادر ةم ريهذل اداعأ 1 : وأ

 الل ءاسنلا فد ىف ماقول قالخلا أداه ىلعو قمة ن نك ءاداريتءاد هو فسوب ىأ دنع نكر

 هل ةبفشكتاول هنال شكلا »ف .:.ءلا امعواتقو كم توأم عل دسغي لقي ةعنام ةداح لعوأ ا

 بهذملاو سب رغد قتادهو لاق ةينقلاىلا رعلاىءازعو ةمئملانعىفاتسهق ف قال الد لاعاد 1

 فريكلا ا عنجال ريثكلا ىردقلاو عجالل ءاققلا نمزلا ىف ريثكسلا ف اسكن الا ناوهو قالطال



 | 5ا/ نع تج ماله لعا

 أ ةرادعنم نسخ ةرابعلاهذهو لاقت ذح هو هم هنذبو ثدح نم هناكمو هب رهط هلوَق كار رد قا
 0 ما ةكمال ةسادلا نمةراهطلا ة ضرف كتم (ةقن) ةباقولاوز 1

 جارلاو هنءاذ تنس اور قلت (ملا هفناىلعدععس هلوق) ىفاتسسهقلا ىف مكر ذعالب سم
 قرا ذر ةيمحلاعضو«ةراهط طرت_ثدد هنا عدالاف طوساان ءىوج اماوقكمنعتياوزلاو ١ :ن

 نان نجلا لعددسوادنملا قص فو هتاوخلالا قدمي لاا اجا ثيح هنأ اورلاد ده ىل

 ننال نال هيلعريزب وأءناملاردقل | غلب ةساعملا نم ءةيحا هيذادتام نأ سقما مهم لك عضو '

 هل_ه ةراها طرتشد هعضووضع لكنا فل اىناك ءاعلوعملا (هيدب ناكم ةراهط طرتش الو هلو

 لام اهو ام ومضت ىلع لومتنيديلا ناكمراو طارتشا مدعو نوتملا قالطاهملغ
 (لوصالاةاورره انف طرش اوف ) عت هعلا نالخوهودوصملا ىف ةئيدملاعشوةيتسب لوقلا لعد

 اعهضو ولام «ف هقلطا زوحالا سة نيمدقلا ىدح ا عضوم ناك ن او هلوذ ىلاةسوق 2 كه

 2 اهعضرملاذاامأ ا هعضواذاامديةمزاولا مدعلاسةي نا فلا نع قسامنازووالم ظ
 مصالف مك-واوهريغن ءىأ ( هتروعرت_سو هلوق) تزاحاهعضوعةساخال ىتاا ىرخال اهم دق عض وأ[

 ١ رظن لس جمتلاو هو ةماعلا دنع هسفن نع بالف رتاس هعمو ىنعي رغلظم ناكمىفانان رع و

 هتروعن امن اىأرول تح .هلغسأن مال تناوحنا نمرتشلا مزاللاو بدال فالخ هنكل ليز هي ١
 قامو فال_ وللا ىفو عضاو مىنالااعاجا بجاو اهجراخ سانلا ةرضح رغسلاود سفن ال لفسأن

 3( .زلا ىف فلازم ميحص ضرغل دكا نانا الا ةولخلاىقولورتسلا بوجو ميعصن نم تاكل
 مرش الوأ هسل لحام نمب رتسلا ىف قرفالو ميمصتلا فات | دقف ه شف نع اهرتسابوجو مدع ميت 5

 د لولو ةمع رت لاحر ال هملعةالصل اورب رحنا بوثلا ف ةالصلا هركت مهضعب لوق ىنةهاركلا ناديفي او

 لك دنع مكنني زاو دع مدآىبان ىلاسعت هوو ةروعلارتس بو>و ىلع لمادلاو انارعالهف ىلديوري

 ىنعي ىايز فاما ىفهسكعو لوالا فل ا ىلع لا |قالطا ن هتالس لكجنع تن لمع أذا
 قيرطو لّوالا قل ىلع لاحم ا مسا قالطا قب رطب ةالصلا ده ايو ةروعلا ىراونام ةنب .زلاديو

 ا هب . اذ خأ نال لدطاو لاحما نيب قاذلا لاصت الادوحول ىفاثلا فلا ا ىلع لسا سا

 هنلعفلوت ىنعاثن دحتاوذن الاهذ_هةلالدىف تاق نافازام وك لاوهو اهلمديرالاص شرا ١ ق
 اهئافةم”الااما نق ولاا ارتس ةءضإ مرق ىلءةغلاب ىأ رامذالا ضثاحةالص هنا لمقيال مالسلاو ةالع 5

 د..ةيالوهودح او ريخ هنالق ثا .دحل |امأوزوحال كلذو ضارتفالاو نوجولا المع: ماو خاطف ناك

 طق تردحلاو ريدقتلا كلذ ىلعةلالدلا نودتومالا يطق دب الان اررانعلا ىف كت اولاو م ل
 ها ضارتفالا ىلعةلالدلا لص نسا يسر خل تما قظرصحلاةادالقلالا /

 لام هتيكرملا (هترستحتام ىهو هلوق) ف اوطااق- ىتلزندم الان أ ريدقت ىأ 75 ةنلاكلخل ب وق

 ننس ارك ذ لقي ناك مال لاو ةالصل ا هءلع هنال ه.لارظنلاو هل. سمزوح هل ةروعالذا دج ريش 'ء
 رش ىلا ظاغتت مثريدلاو زب هش يعشب ماامابتيملاوىنملا باق جاماو ل د

 ّنسلا اذهاغاب اذاةالصلاب نار. امهئال عمسلار اتعاىتدشب ناكورونلا ف لاق نيغلابلاك نوكت

 رحىفلمأَت 6 تقملاهلوق) ةنسةرشعسج غاباذاالا عنمالتونلا ىلع لولا قفز
 هلوقل (ةروعب تسلان دنعورسلاف هلوق) انخيش فرم: الىتلا فورظلان م هنال ىو ج ىلا. فرالا] |اذ .

 ىلاةاكو هتيكرز واح ىت> هترس نودام ىوربو هةبكر ىلا هترس مدام لجرلا ةروع مالسا اوةالصل اع
 تلق ناف ات ةيوعلا نمد .كرلاءالسلاو ةالدلا هءلعغهلوةبالعوأ ىت : ةماكءالمع هلم

 ل 3

 تحصر رح بوثباهرتسر علا ىهلوقو زوحال هتحام ىضتا قءار بوث اهرغ_ولف هتقام ىصبالو 1
 ور

 |ةالصلا قدح قةمض فاك ناد هبادتعمىراعلا فاوط ناك اًذفو فاو طلاق >ىف ب وجول ار



 ' (نيعملا خف نملوالازمنا)
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 ظ ناس اةباغ اكس الءانالا ىفمدي تدم اوأ بنحلا لخداولو اهرثك | ىلع عملا نمّددال الاوهرمض نا ُْ 0 َ 0 1

 دق تدل ا نههديبام ناعمهبفددي ثدحما اوأ بنجلا لامن داد١املا سجن مدعو ةريسجلا ىلع حملا كرت حلا تم 1 ووو
 هيف سللاقءنأىلوالا (اعوقورثكاهنالهلوق) ثدحماليلق نعوفعلا مدعنمركذاملطسلازأ] 7” كر 0 م يي

 ْ دارأو ةف.فخاو ةظلغلامعف هقلطأ (ثد نموهلوق) ةياغلا نءرح عملا قاطلواولا نال مدقت ا 1 0 5
 هل 3 هنلعةالصال هنا نم قساملافالحن مدعلاو د (معتريغب وةراهطربغ ىلصن هلود) عناملاردقلا تنور 0

 2 د( هنأو هن ردن ىلع استت هعقشق هلفاب نيعد_سم يثتسما الع كان هةوعف تاتا هتلانأ] تهدر ل 0 جل ور ظتساهرودنا مهنأاكاس رغاردانءانثةسالان اك اذاءانمةسالا قاع قود مهللا (حتادارب نأالا مهلا و 0 "تلو دا 9

 |هباوذ الا طققشت الكا ذك ةنثلا نان مدي نطرتغاامو ىوخ قاد نطاوغتلا دعالا ءانثسالاب اني 03 0 "نإ
 اود طرتشا ثد-ابنعتزاتماةراهطلا ن الا ءلاغطوةسلا مدع: راهطلا تكراش ناوةمنلا نأ 00 7
 »و ضرالا ىعماقلافاسفاهوفو هتماع فرطناكولو نام باجمل لج نأ ىلاءاعاهف (هيون حم و 000 و هلود) طرش سبل ناكرالا عمنا مباهصتسسانالةيثلاكلذكألو ناكرالا عب قاهدوجو أ هي”( ا
 توملابالا سدغنال رهاط ناوسح لكر رهاظنال هينىلادءاعل لصالث ص ههددنا باكجلاو 1 |ثدحلاو بنحاكالالاو عنم هسفنبك سقس ل نا ساد ه.اعارئاطوأ ا.دص لجولو ةسايخلا لج ىلا بيأب ووو كم كرما كتب نال الالاو حنه هتكر ص هفرط كرت ن | ةسجف مة: فسوأ بلكه ف طون رم لح هعم ناكوأ 0 1

 |نازاوجما عنعف ءك قليس هباعل نالاحوتةمناكن اال قس ال ةساتك هيدعم هناطانةساحتو 5 ا

 |صقت إو أ ةثالثى ىلصن نأ بحهسملاو اقفال ةمغبلا قىكحو طوسم تانتجالا همزانالو ةالصلاريغل
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 ظ

 ا
 0 جاوب سل ةالصلا ف ليوارمسلا سدل نأ لعهنو طبت دحاو ليواريس ف ىلص نأ هوركلاو ةهامعو دازاو
 ارحبلا ناكهسفن نعال هريغنعىأ هالعأو هيناوج نم همزاباسغاو مزالب سدل لفسأ نمةروعلارتس نال
 ىلع لضولف (هناكمو هلوق) حما دعلاوهو ةماعلا دع ةده هتال_ص ناف قب رز نمهح .رفىأ رولىت>

 | ناكملاو بوثلاةراهطدارا اور حي هئالص تزاح ست ضرأ ىلع هباس.؟ عقت دص-اذا هناالارهاط ناكم
 |لدعمثنمو ثبنو تدح نه هلوق مدقاذذو ندبلا بناج فةراسوطلا فالي دحمان مال حنا نم | ١



 0 (نيكح الن ىلع)
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 ا ةماللك ف ةرفذملاةه اركلا لمت ناالا|/يزنتاهوركمامكرتنوكنعبودنماناك ثدح هنا هنفو ىأبا (

 مص” فيك (ه د١ ىف ىلدهملاو رفاسلل هلوق ) هدب قل دملال هلوق نم قمسام هن ىنعب ىوج هع ر هلا ىلع

 د قلملالرفاسألامه رت و وام دن قرقلا نق 56 .-ام عمي وستلا هذه 1

 ىلضالر طظنلاب ةيفاملاوة.ممزنتلاةهار تلاانعر ةاإل رظالاةتملاةها اركلال مح ةغلا خلا مق 041

 اعرش بلط .امىنعامعالا حلا فندنلا لمعت ناالاعس العال: نال رهلظ م ةيعرهقلا لهن ا

 0 ءلا ىلع س دلو نذاموتهاركر ع نباو سنأ نعو ة.سلاةءاجا ننس نم مامهنال (ءانللالهلوقأ

 مانا اهببقءريكتلاعرشإلا هلو ةعورشمربغ م.ماجو ةعاجانخسن م امهنال ةماقاالو نآذ

 ظ

 علا |نعقمسو ميةتالاهتا جارسلا فامرهاظو ندؤنالو مي: ةدحاولاّن ال ءاسنل ايد مق علان ر قا لا

 ناذالانأ مضالا( عرسك ةهدح اولا ودصرف وسنءلل ءاسنلا فلان الا ةءدقو ره كلذ. يرصتل

 4 ملا أرقدع لاف لجررخآ )ع رسف) جارسسلا نعر هت ناذأهنأ فرعن أو حمال هيب ءلارش

 ناملءاو ررد تبدو ةءارقلا كرمي هلزنم قف ناكو لو روض اب هياحأ هال ة ةءازقلا لرتيال ناذالا ع

 دصعملا قو تقول لو لق كالا حارا زاب هنال لك همدسقلاب ةباحالاب وج واواحن لو

 ندا ليكال هديت دا رطتناو ناذالا عفى اق قامو ةالصلا نود باهذلا باسحنال ىنممالثأ د

 رد م هرأل ساحوأ هغارفىلا ٌرّهس لهو ةنزازب ناذالاعاممد: :ءماشقلابدنيو هأوق ىلعج

 ةباحالاو هحرش -رشورب رونتاهمادأو هلا وماقأال_صلا تماةدق د-:ءعلو# واعاج |ايدن ههاق لا 2 1

 ناكمو ميظعل | ىلعلا هللامالاةْوَقالو لوخال اههمناكم لو هنافنمتلء ا ىفالا ن ذؤملا لاق اك لوين را

 2 .21ق نذؤملالوق لم لوب ةيرمهظلا ىو تقطن قابو تربو تقدص مونلان مريخ ةالصلا هلوق

 ميظعلا ىلعلا هابالاٌَوْدالو لوحالةالسصلا ىلع جح هلوق دنعلوقي ةيفنحملا ضعب نع ىراسبلا تف و
 زيدون داون 1ىنالا نذؤملا تن ال لو 3و نكمل أش ملامو ناك هنا ءاشام حالفلا ىلع جلود دذعو

 ىلالينريثلا نعا تش اهرسكو ىلوالا ءا ارا تفب تر ريو هلوقو ىدذجربلا نعىوج ربدكتلا نوامهيف
 هيداعا همشقف كت احنه .ةامملاوهال_صلاىلا اوعرءأ امهانهم نا نمل عملا ىف ةعباتملامدعهحوو

 هل ملا سيئر مهالصم ىف مامالا مايق ىلا دعق مم ةرنذؤملاو دعما لدخد (ةهت8) رردءازهتتاا

 فاق 11ر نا ذإلا ءالوو ندعو نيم كم 1«تقولاو ارب ناك اذاالا رظ

 5 أ تاودنزلاوم مالا نوك لضغوط دا ان
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 م دا ثم دج بجاد م )ع درع داؤزم دم ياك يار لا ديك ا د دي د ذي د ا د ا ا
 نية

 رع

 يرش من 1 0 5 ارا اهرشلا نش سا ظ

 تترتلاو جو را طرعش هاما ةدعقلانأبّدر ارركم م عرش ملامهمدترتوو ةريخالاةدعقلاكمدقَسال . أ

 رونلا اخ ءارلا تفي طرش ع.جاهاف طارشنالا فال نوكسلاب طرشش ع جوهور من ةصلا ىلعغاقتدلل رش
 كد , رتفلاب اسريش عسج نالءانرك ذام خم 0 طقسهنا لم وباوصلا فالخاكر ارش عجوهو َ

 َط نعش : ع.جابنال طنارش لقد لو ازكهش لعف نازو يلع ناكسالاب طرش طورشدرةمو طورشال طارشأ ا

 رم : معلا نوكسو ءافلا فب لعفلامج طفل لئاعف نإف ةفيصص مج ف ئاصو شا رف عج ضءارفك

 ىناثلاو بدسلا جارخال والا د_قلاق ه.فارث ؤمالو هءلاامضغم سدلو ىأ (هبلعئذلا فقو:,امدلوق])
 1 ا مم هفالمخاد مع 0 1 1

 ه4 ىف هءلاالصومناكن اف هذا داري : منكي ناو لعلل حا اكهلادقعك ةإعىع“ هنفا 0

 راهطلاك اطرمش 0 ىع“هءلعئشل ا|فقوت ناف هءل الصوم نكي وتالملابوجولت قواك ا دسك“ |



 مث تح اصل اهدارال رقم ىوفىلمءعنباو ىذمرتلاة باور قواك رك أ ممؤلو اهق اوانذافةالصلا|[| همك
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 (نيملا خف نم لوالاءزحنا) [ هع

 | ىو اطض تنأر مث بوجولا اني الءازسالا نالرظن ه.فور هن هبريهطظلا ىف حرم هبواضا | هيف ةداعالا بدن
 ًاادعاقلاو بك اراوراغااو ىصلاو ناركسلاو نونملاوةأرملاو تنحل ناذاةداعاناىفاتسوةلا نع
 أ خصال اوهو صقان هناالا ه.دتعم هنال ةمكتسم لقو هر َددعمربغ هنال هدجاوةلدقلا نع فردتملاو ىئاملاو
 | تحو ىركت لق ناف عم ريغتوبثلاب ةصالخلاةراسءىفب وجولا لي وأت نم رهلا ىفاخ ها
 || عورششلا دعب ثدحملا قيس] اضوتمل به ذو نقلهالو هرمصحوأ هسرخو ا ه.شغوأ نذوملا توما قتسالا
 || عرشاذال اق, هرهاظ ىلع ب وج ولا لج ن ا رجلا ف لاق تلق باو: سل ناذالا سفن نا عم همف
 ||ةالصلا كلذ, توفتدقو ق< !ناذالانو رطتئءفاطغلل هعط# نا نيعماسلا نظ ىلا ردات عطق مث همف
 | تو مهتم لك قارب لب نو رظتن. ال ثدحال أ ناذا نكمل اذاام فالخب كلذ ىلاىضفر امةلازا بوف
 أ عمهةداعراصاذاالاا لسه ناذالا,نوكمال رفاكلانارلعاو حاامقارم مهل نوبصني وأ هسفنبةالصلا
 أ ىددع ىأ ىلا نو. سب دوهماا نم ةفئاط مهو ةيوسعلا ىف كلذ نوكيناىتشو ني:داهشلاهناتا
 || ىتد.ف مهريغاماو ب رعلاىلا لو هيلع هللا ىلصانسنةلاسر صاصتع |نودقتع ىناوصالاىدووملا
 [١ نك هيدّعمربغ ر فاكس ناذا ىو هل-ةئام ىلع ىنالحلاىفاه رح ناذالا سفاب اكسم نوك نا
 انا (حمادبعلا ناذا هركالى أ هلوق) ةيوسعلا ريغ ىلع لم ىنهتنا نيتداسوشال همالساب كح
 اهنيذأت ناك ت اقوالا هلع ظفص نم ىمعالا عم ناكىتموىلوأ مهريغناالاتانادلا ف لو.قم موق
 اذكوهسف:ل ن ذأ اذاالاهدمسنذا ىلع ةعامعلل دمعلا ناذا لس فوود نا جدني و ىجليز هريغنذأتك
 مالسلاوةالصلا هلعهلوقل (رفاسللامكرثءركو هلوق) رهخ كلذك نوكي ناىتيشب صاخلا رجالا
 أى زاهمزاول نم وهامطةس الفةعاملا طقسال فلان الو اعق أو انذأة اقر فاساذ ا ةكما مىأ ىندال
 أف كل ذكسلوادرفنمناك اذ اهركمالر فاسللامكرتنأبر اعشا ةعاحلا طقس الرغسلانالو هلوق فو
 | نكلور كم الهدحو ناذالا كرتنالامكرتبد ءقرهنلا ف لاقادرفنمولو ةه اركان رصتلا» ريغوردللا
 أكلاعتكءلمىفاىءالهلوق لادباىن زلا مالك باوصلان العا متئهتنا اهدحو ةماقالا كرتءرك
 نب كلام نع نيديعلا ىو باوصلا ىلع فرصلا ىف ديا داق هركذدقو هلمعنباو ثرب وحن انبا
 ذح اذا ل اقمدنع نم لاقتنالا اندرأ ملف ىل مح اسوان ملسو هيلعدتلا لص هقالوسر تدتأ ثريوحلا

 هَ 2( انعرشواانوغل رفسلا ناك ء اوس ىا (اقلط«هلوق) ناوصلا| ىلع ةمامالا ىف ىجاب امرك ذدقو

 امسك رتوركي هناىلا ةرامثا ءادالابدسقتلا قورصملاق هدب ىف هتالصدؤتملصملالىا (هتديبفلدملال
 هب فنوكي ع ضومرصا ايدارملاو امك رتهركيهيرقلا فهن ف ىدااذاهنالر صم اءدةدلاو ءاضقلا ىف
 الو نازل نع ىوج امهوكو ةعضلاو مركلا تدملا كح ىف لخديو ةماقاو ن اذان «_.ف ىلصت دمتم

 ارذتك اول زنمف رصملا ف اواص موق ىف فمن ىنأنعو هعاملاود اولا نيب ةهار كح! | مدعىف قر
 ةهاكمدعهدو ىلءزو رح ةياورااهذه ىت ةعاملاودحاولانمب قرغف اًواسأ دقو مهأْزحا سانلا ناذا
 طيمقتلاو امك رتهركد ىحا ن ذود ملول يح كح هنم ةماقاو ناذا هتماقاو ىحاناذا نأ هدب ىف لصمل كرتلا
 |هيفدعه-هارف ناكناةيرقلااذكوةعاج !ةالصدعب لب اقلطمال نك-] كاذك دعم ل اذا ىقاغتا تدءلا
 ددسمالن اون رقلا اذكوهلوق نم رهثل| قامو ىنعثلان عرعر ذاسم اك ذاهب د ه-مال ناو ةماقإو ناذا
 ىوجلانءع ق.سامنالعتانه نمو رفاسملاك هوب هلادباباوصلاو لق قيس هناروظ. نارمعلاك اهب

 ةيلآل نرثلا فود ص هامل سل ةيرق ىلع لو عا هكرتهرك, هن رقلا ىف هدد ىف ىدا اذا هنا نمةنازغلل زعم
 ًاناذحو نولصر نكلو عا لااود.هب واونذؤي نأ مه رول ؟كاولمو هن اهداف نذا ناو علان غ
 اهاداءاوسىا (اتلطمهلوت) ىهتنا اوعقيو ه.فاونذؤب ناسانالف قب رطلا لعد هىلاناكن او
 ةعاجا ةثيه ىلع ءادالا نوكأ (اسهلايدنو هلوق) كلام مامالا نع ىأ سامة اقم ىو هذال ما ةءامج

 و هد توج تح <



 هو (نكح بمال ىلع)
 1 مس سس

 6-0-0 ةنذؤ.الو هلوق) انس ياو راارهاظ ىأ رهاظلاق هلوقورسقل|نمىأروكذ ذااو لوقو
 ىنأ نيزيزعلا دمع ىو رورمقلا علطن ىتح نذؤت ال لالب ان مالسلاوةالصلا همم - 0 ْ

 قييملاكو رو لو هيلع هللا لص ىذلا بضغف رسفلا عولط لق نذاالاللد ن ا
 رد ةرمفلا نات نئطفن احس صحي م 0
 دقو تاوصلاوهداورىنأ نبا هلوقو ىاد , زماندقد .علان !ىدان نا مال_لاو الل | هملع هرماف ملل

 ءة,راو ر فأن .اريزعل دمع بي رقتلا ف لاق باو لاف الو هوداور فأن ءزب زعلادتع

 0 مى مقا ىو ركتملاعدملان . (هسننا) ىلح نيسعتو عسن هن :تامرهراعر دبا قوذضوارلا ديك
 0 و 00 للك *الا مرعتل ةمالع لعج ىذا عباكملاءافطاو ناضمر ىف ةءاس ثانودتب ر خالية ا

 د , قرير ل ور رطفلااورخاف اطامتحالااو عز تقولا نيكمت ةجردب ب ورغلادعب ناذالاريخأت اذكو حاصلا ىلهبرش
 0 لفن سب 9 وبا لاقو هلوق) ىرادلا تف نءىوجرعشلا مويفرثكو ربخلا مويف لق كلذلف ةنسلا اوفلافنرودملا اواك
 : رجم اكل ىذر || سللاوئذوتلل هيف غرفتلاو لاستغالا ةجاحن ارثك-:ف ةلفغو مون تةورعغلانال (ملا ىفاشلاو فسو
 ريك 39 نوكي هلوخد لمقو تقولا لودي مالعاناذالا ناس هو ثالذ نم منكم تقول ىلع مدقبف بهأت و

 ىفل لا ناالا همفاواعفز و<التةوىف زوالف ةالصللء اعد هنالو تاوأ هلارث م انس قف زحملانفوايذك 5 20

 0 / 0 7 دادتءالامدعل هم ةداعبو هلوق) ىوج نوت بادهحا دق«: ناو ف بوب ىأ لوق ىلعراصمالارثا :

 / ل ايلا 3 لد ماهاولن د( تا ذ-لاقث.حداعتالا نا ةنقل|فامرهاظفاروف لص لو تقولا ىف ماقاون نكل ةماقالا اذكو (لّوال
 (النإر دلانررب فهن اذااعفةداعالا شا هناالااهتداعا هيلع ب<الا هدعب رفا |ةنس ىلصواةعاس نذؤملا ةماقادعن مامال

 ا

/ 

: 

| 

 3 و . هت سانلاوعدي هنال ( بن :4ناذا هركو هلوق) رهنهوضو لك“ اك اعطاهدعب اماه,تنبدح ووالصفلا 1

 عار م نوكينا تشو ناذالات افصنم غار ةلادعب نذؤملا تافص ىف عو شاذ هو رهن هيلا بيحالاه 8 ْ

 2 محفلا ف لاق ة اخ نمت :ذْؤملا اون قس الا لاع نكي لولف هناذا فاست ةالصلا تاقواو ةئسلاب 0"

 : 9 ىلءسستل اريغ فالخيررخفف ةءقومةلاهج لهاجتا ناذاىفنأب رعلاف قرفو لوأ ةرحالاذخا 4

 مر ىفق سام ىل-ءكلذ نوز و< نورخأتملاو نيمدقتملا ىأر ةمامالاو ناذالا ىلعةرحالا ذخا لح مدن ا
 نما در 2 نول 1 هءاعهلوقل اره ناذالا ىفارتم دا ةماقالا ىف ةهاركسلا (هتمافا هركو هلوق) رهاظ ةرظن هيقو ها تاراحال أ

 ر 26 نع ؟ 8 2١ لع ىرخاىف ناداعب الوةياور ىف ناداعبو ةد>اوةءاوز ن اه ركيفئئىنوتمالا نذؤيال مالسلاونال ا

 038 5 وصح 02 عسل ىلب زةماقالا نود ةعجلا ىفاك هل ىف حو رشم ناذالاراركت نال ةماقالا نود ناذال اداع» نا همشألاو / ظ

 نال يلو“ دناف اظهناهلق حراشل اركذوثدحماناذا هارت مدعةماقالايدممقتلان هذحخؤب (ثدحم ةماقاوهأ وف ٍ

 ننؤل“ ىنرلف# م قرفو ىسهتنا ناذالا فالخةالصلاب ةماقال اللصو ةياورلاءذه ىلع قرغلاو عصالا هنار وغلا فو ةياو ْ

 روبوت ا نك تقولالوخدهل طرتخش , امهتمدحاو لكن ثيح نهةالسملاب اش ناذالل ناوهو رخآق رفب أي 1

 اذاو نتا ل رد العامهفخ ا نود نم* دمنا ظاغا نعةراهطلا ط رتشتف ةقيقحلا ثيح نماهريغب اهشوهل.قلا لاسبق دس

 1 جل رو 1 ثدحما ةماقاة هاوس هلا ناالاهناذا هركمأل هنا اك (اذا يع ال هتءاقا نأ ىوربو هلوق) ن 1

 نكن قلت م اذكورهجن ناذالا ةنسب تلختا تضفحواو اهّتوص عفر نع ة.هنم|همال )م رانا 0

 رار نضال ع || جددوحت ةريبكلا باكتران عرشلارمانعجراختاوهو (قسافلاو هلوق) رب ونت هناذا ركن ىث .
 ريتك قف 2 5 لهاجالادجويرلاذااممفيرازو تافوالاداملاع ناكو واس متو“ : ىذتقش : اذهو هلوقب قثوبال هنا ةه ارك لا ْ

 هاف 2 الات ف قال ذاوسكعو لهاس#ان هىلواقسافلا ةمامالاىناولاقدقوىل اوااسمبساقسافايج لاهو تافوالا 258 ا
 ِ تكن“ بكاروهسغنلن ذأ اذالا (دعاقلاو هلوق) رهن ةمامالاك اذالا نوك« نا ىننيو نعال قرغلاو ان "

 را ,ناوزلالا مدعل حابم ندولو )ن اردسلاو هلوق) رم ىلوالاب عجطفلاةها هنملعو «-رشو رب وذ ةرفاسمل 0

 : 533 1 قررا | حرصو لقعب ال ىذلا ىصااوهوتعملاو نونحناناذا ادكوو قساقلا هلخدي لاذهو تقول وتد نارا

 1 ىوتق اذهوةالصلاو ناذالاءأزجاهدعب مل ناب باف لاو نااار قاع بابا

 ل 1

- 



 (نيعملا تت ىملوالازجنا) ه؟ ١

 أ 7 ن1 1100/01 ضيف: طيس: هوبي ..>,.-]
 1 ماقالو ناذالانسب لصفلاة لال نرشلا وب رغماه بو ىأ كتب ركمللا ,رسفنو ةعسىأ سفن اذه ىف
 ا متل تقولاانعارم ةالصال نوهالملاموةلارضامر دقي دعق, نا تشو هناهاصو هركرو بحكم
 0 لعجر رالا قو بوش نود ساحب هلوقلء انتسالا عوجر ةرهاظ (ةنكسلا, ل هغلاب ىف كب هناف هلو )

 ا امأو تقولا قيضابرغملا قنورضاح مهو ةعاسمجا مالعال سب ولان الف لوالاامال افا نمعانثدسالا

 لوقل فانماذهو رهنلا ف نكل ىهتناهنعازارت-!لصفلا ىفدأب ىةكفهو ركمرمخأتلا الغ ىلا

 1| زادقم ىفاو فلتحت !مهنكل رخل قولو هنمديال لصغلا نا ىلءاوةفت امها نمةيانعلا قد ,؟ دامىللا ريشا

 ا هل مات (اهلكيأاقلطمهلوق) حراشلا» رك ذام حلا ةتكسي امهتس لصفلا بكس ةفياح ىنأ دزعف
 ا ا اراهنابسمجأو قاملل مف رمخو تئاوغلا كوالاذكو دعب هلوق ىلا دي دحاو همثاف ىف ةلثس | حوضوهذا
 يقالطاللانامب لص: اذه تاخر ف اوارض#ا ىف هّسافادرفئمواةءامحاهاضق هع دقوا تناك هدب دح هب

 ١ أ , ور ة«افاالواحل ناذاال هناف:دسافلا نع ةتئافلايزرتحاو ىوج ةماكلاب قالطالاريسفت نءاداوجال

 ]الملا هيلع هناىورامل (ميقبو هلوق) :دسافل ءاضق نع ةنئاغلاب زرت او ريدقتلاو فاضم فذ ىلع
 ||| ةماقالا هئافتك ىف فال ىل_عةضوهو ةعاقاو ن اذان سن رعتلاةل.اءادغرعفل ا ىضق مال_ىلاو
 ||| قةعج ا مورهظلاالاادرفنموا هعامج ءاداءاو «ماقنو هن ذؤبءاضتوءادا ضرف لكن اان دنعطباضلاو
 ْ |ةالصل ةماقالاو ناذالا نان عئادملا هلل عو ىيايز ل ءنع كلذ ىو ريوو ركم هم افاو ناذايمءا دان افرمعملا
 ّنهتءامح هيضقتواءاسنلا هردؤتاماضإ | ىنث#و حفلا ىف لاق ةهو ركم ه.ذ ىهو ةم*ةعامك ىدؤ"
 لعلوم حم ااندنع طباضلاو هلوق نم ىجلب زلاءرك ذاممث رمد علاو نادل اةعاسج عئاد.لا قداز
 ناذالان انت-ااذكو رصاا هب قلصملالءىيعماعف هاوقل نسالفتدملا ىفامأو دوهمملا ىف ءادالا
 || ةنمافلل ن ذؤرو فنصملا لوقو هل نذوب الف دحع-لا ف ىضت اذاا ا تدملا ىف ىضقاذاام ىلع و ءاضقلل
 [اهرهظالا ةمصءمربخ أ! |نالد هلا قاهؤاضق هر كجب و ى.ساكهش قىضةاذااعىناوأ |ودمق
 ١ هماقاو ناذاه.ف دح-«114ناكنارمصااكئيرقلا لد ان زارتحا سل لم لا نع قيساهف 'رمملايدبقتلاو

 ١ [| نم ضرغلانال (ةماقالاب ىنتكب ىفاشلاو كلام لاقو هلوق) رد رفاسااكف دع مأبمق نكي ل ناو
 | || سرعتلاةلءاةاد غرست ىضق مالسل اوةالصلا همل عدنان مى._امانلو تافدقو تقولاب مالعالا ناذالا
 ١ || لكىقف تاولص عدرا زعقدنخما مون نوكرمثملالغش ماللاوتالصلا هملءهنا تأ.سو ةماقاو ناذا
 / |ناذالافرييكتلا هو (قامال همف ريخثو هلوق )ءادالا ب سح ىلعءاضقلا نوك.لو ةماقاو ن اذان ّنمةدحا و
 .[|1معنوكرمذملا لغشىتاا تاولص عررالا ىن«: تاولدلا كإ7ىضق مالسلاوةالصلا هءلعنا ةماقالا نود
 ١ || ةدحاو لك ]هماعاو ىلوزلل هءاقاو ن اذا ىرخاهباو رو ةماقاو ناذايةالص لك ترتلا ىلع قدتخا موب
 | [روذ- ,هوراذ »الا ناذالا نالو ف.دإ لا - م: كاذ وانرع :نمت.او رلا فالتالو قاوملا نم
 ١ || ىأاذهو ىليزءاشامج ىلا لف هلا ن وجات مهوءادالا دمح ىلعءاضقلانوك.لوادملا ةجاحالف
 ١ | كلاملاقو هلوق) ةالص لكل مق, ونذٌؤي سلاح ناهاضت اذاامادح او سا ى اهاضق اذا رببختلا
 0 ناذا,تثاوفلا نمىلؤالا ىذق مالك او ةالدلا هله هنا نه ق.ساع يو جحود (ةدحاولا ةماقالا قتك

 1 دارملا نوك نا لقكت و زالاادعاعفوهاغانّتإ اورلافالتءانانم هانمدق انا د-اوةياور هماقاو
 هو ىلعهل راشلاركدلرهاظااوهاذهو تثاوغلا ن«قاو.لا ىف ىأ ةءاقالاب ىنةك,كلاملاقو هلوق ن

 نمد نعحراشلا رك ذ ساملاقفاو م كالام مامالا بهذ م نوكف ىنصملا رك ذ ىذلارممذقلل ةلسب املا
 لكلا لوقوه د هلاقامىزارلارك ونا لاق و (اهدعبالا عاقيد# نعو هوق) اهدعبامل ماغي هنأ |

 ىايزاونك فالخال ةدحاولاةالصلا نال لكشمو هو ةياغ ةدحاوةالصينع لو رهاظلا فروكذلاو



 إ
 ا

 (الامثوانمعتغتاب وا هه.ف) نذؤملا (ماكتالو ) |هز ه وراح لامةةءالا (نيك مالم« ىلع) كرتوأو (ةل.قلاامه 3 5
 ةالصلاب) هناكم ه.مدق تام م لع

 ىدنعان._«تفتابىا (حالفلاو
 هتأس ىأ هنال هرخآن م ريبغتلا ناذالا فو ردحناوهو اهتنسب تاب هنال اهرع ؟ىل اهل أ نم رافت |
 ناذالا ل عج ىنعمن اكلذو عوضوملا فالتختال باوحلا فالتخان !ىنحلاو رهنلا فلاق لسرتلاوهوأ
 اظةله.فداز هناط حلا فام ىلعو دوصقملا ماع تاوف) هدمعبف هبف لسرنلا كرتهناّدي ريهظلا ام ىلعةءاقا |
 قام ىلعهديعيو د رمهظلا ىفام ىلسعدد.عب ال اناذا ةهاقالا لعجول عن همف لسرنلا دوجولم دمع الف ةماالا|

 رطتلابناذالا ىف راركتلاةمعو رشم نا ملعاو ىمتناعئادملا فاك طقف لضفاىهاسمأا ةداعالامت 7 :

 نم ثراوملاهنال (ةلءقلاامهيلمقتس وهل وق طقف مدقامداعاارخ وما ومف مدق ولردلاق و عمنا مومأ|

 زاجلامقتسالا كرتولو هلوق) .ةيريواظلا نعرحي هقح ىف نس ل ناك افانك ار نكي نااذه لال لف
 ةهاركلا ىلع لال دس الا ىف نكسل ىل ةّتس نان سحالاهلوق نمط.هللاىفاءلدتساو رهتاهمزغت ىا(هركوأ

 وأو (ماكبالو هلوق) قالا كهنان ىلع لضفتلا لعذ ا نوكم ال ناال ارا طبحملا بحاصملاكب ةموزم

 ملكت نافهبوص نيسمتلالا هلا هنموةالاوملا كرت نمهنف املام_هودقو س طاع تدعشتو | مالسهدو
 ناذالارذعل مال_لادر ريح: هل نا نم ىاءزلا امر ةصالخلاو معلا نع رهئاريس ناكاذاالا ف تأت
 الو هلمق الدرلا همزاب ال هنا ففسون ىأ نعام جمصلاورملا ف ل أف مصالا فالدت غارفلا دعبدرلا نم نكَتلاو

 ةيلالشدواولوا يلا ىلع هسفنلن ذؤيب ناكولام لمثةهقلطا (اتفتليوهلوق) هس ودعي
 (حالفلا لع جدنع الاهشو هالصلا ىلع جدنعان.متفتلي ىأهلوق) كرشالف ناذالا ه-ىراصدن

 لع جدنءالاع#و ةالصلا ىلع

 ةماقالا الن اذالا فذ هجحالفلا

 اهملال عى أالصلا ىلع ىحهإوق
 لاءفالاءاعما نم حج نرغملافو

 لعو لهىأ حالفلا ىلع جهسنمو

 ق) نذؤملا(ردتسو) روغلاىلا

 بهارزاتدب ةعموصلا (هتعموص

 ىاعمدأ لج رمملوق نم ذوخخأم
 مذ: ودام لكحو نينذالا ىصال

 ظ

 اهم بهار ثاد ىع# عهد: وهف 0 ظ

 داراواهسأر ةقدو اهفارطا ماهفنال

 هو حالفلاوةالصلاة نس مطتس ملاذا ا ْ ا
 1 اني تفتلب هنانمىل قام لكلا هجوتسا نكل بتررسشنو فل فنصملا مالكى ف ىابز عمت اوهوأأ
 تناكترانة ساو هات زيمهرمرق |] ل «تلاو :الصلانيجلا لها صخمالف هنمههجاو.ف موقال باطحتهنارونلا ىف كده ووالامْثاذكو امج
 قمح هيو جارس اعستم عضوملا ناك اذا ةماقالا ف لو<لبقو (ةماقالا فالهلوق) مك هنال حالغلا |

 ركذم ىلءريعضلا دوعل ىو جريعضلا يكل يرهاطفلا (مسأر ةقدو اهفارام امامضنال هلوق) ىوجةينقلا|||
 لعام مسانذؤملانا هيف (ناذالالاحهلوق) ءفارطا ماعضن ىف ةعموصلا هرشاىذلا بهارلا تدب وهوأأ]

 لاق مالسلاو ةالصلا هءلع هنال (هينذاقهيع.ساهلوق) ىوجدقتالةجاحالف لاحم ىفةقيقحو هوأأأ

 مخ ةروذحم امان ال نسف هينذأ ىل_عهيدي لعج ناو كتوصل عفراهناف كنذا ىف .ءمصا لع |لالءاأ]

 ىلي رن سف هينذا ل_ءهيدي ىدحا ل_عج ن اهنا ةفينح ىأ نعو هذا ىلع اهعضو و عسدرالا هفياصا ]|

 ىلع حا ةف.نح ىنان عو هلوق نارهاظلاو ىلحدي لكنمةدامسلاو ماهجالا ىأ عدرالاهعبادا ضهلوقو ||

 كرتال(انسح ناذالا قب هكرتاذاف هلوق) هبنذا ىدحا ىلع هيدي ىدحا لعجدارملاو فاضء فذ

 ىىأ هلوق) ىاكن ساي هكرت ف صوب نا قيلبالفالالب مالسلاو :الصلاهءاع ىنلاهم رمأ هبال ليسعقلا]

 (ناذالاهوقحماةفوكلاءانعناالاهلوق) ىوجتاولصلا عج ىفلاقن نا ىلوالا (ةالصلا عج

 ادهلاخدانايةياهنلا ى هاكشت او سانا | ىلا نادحالا فاضاف د هرك ذا ذكهر مقا ن اذا ١

 هحاحريغ نماماق ةعستم ةعموصلا

 لاحنذؤملا(لعحو) كلذ لعفنالف
 لعف ل ناف (هسنذا ىف ه.عمصا) ناذالا

 نوكي فبك هد -]|كرتلمق ناف نسف
 اذافنس>اهعمناذالان الانلق ان
 (بوثيو) انسح ناذالا قب هكرت
 ةالصلا عمجى ىأ اقلطمنذؤملا

 دعب مال ءالاىلادوعلا سوثتلا
 ةالصلاوهو دق ةءبراوهو مالعالا
 ردقأا ناذادمد ناكو مونلا نمري_

 ناذالا,موقحلا ةفوكل اءانعنا الا

 نسب ةفوكلاء ادع هثدح ا ندعو 5

 نتترمةالصلا ىلع خةماقالاو ناذالا
 لكس ودون يدرم حالغلا ىل عج
 وا ممتلااماهباوذ :راعتام ىلعةدلب

 اموتماةتماقوا ةالصلاةالصلاب
 نا و تاوهو نور امل اديس

 ناكل لفك ماب 1تاراملا راكي

 ' ل لامي سووا هندحاامو

 ىريمالااهياكءاعمالسلا لوقي نان
 هالصلا حالفلا ىلع جتالصلا ىلع || ©

 0 ارمالا صد تدح فسوب ىنالافأ لاقو هننا < رد ههرتو مالعاعو> صخ ىذأقلاو ىتدملاك نيمسملا لاصع لْغَمْس_نه لك كل 1كوهللاكجرب

 )ب رغلا) ةالص (ىنالاامهني) ةالصلا عج ىف ن ذولا( ساسو) نذؤالا بوشالهنءدللاى در ىفاشلا لاقوب» ودلاب

 ةالصلا هءاعورماب ناذالاىنهلخدا ىذلاوه هناق لالب ىلا لب سانلل فاضهرب-غناذالا فيولا |
 اموهلوق) ةياهتنوعباتلاوىأ (ةفوكلا"ادعهثدح تدعو هلوق) ىهتناانيوراملع مالسلاوأ
 ثلاثلا امه ناذهو ف سووا هثدج اامو هلوق نم. دعناماذكو مبدق ى_عفطع(نورخأ لا هنسوتسا |

 هلوف) ىوجرطن هيفو برغملا تح هرهاظو تاولصلاعجىأ (تاول ءاارثاسف هلوق) عسارااوأ أ
 هريخأت نالىلو ناكل بروثتلا ىلعهمدةولو ت اولصلاع-.جىىلوالا(ةالصلا عمسج فن ذؤملانسلحو

و كناذا نيب لعجا لالبل مالسلاو تالسصل | هملعهلوقل كلذو رهن هلمق هنا عمد دعب هنوكمقول|
 | اسفن كةماقا

 هفينح ىلأ نعن د4 !ىورو لصفلارادقمزك ذرلو هئاشع نم ىشءتملاوالهم هيوضو نمئذوتلاغرفيأ

 ىلوالاور عظلاكءاشعلاو :نآنيرمثع|رمفأ ارقب تاعكرعب راردقرهاظلا فو دان زمثعأر قبامردق رعفلا |

 .هيفف ةماقاو ن اذا لكح نيب ىأ ىليز ةالصننن ادا لكم مال دلاوةالصلا هلع ل وقلامهتيب لص نأ|
 كل هنموسه::لا لاح مت !نمجربتعاموهو سافنالا دحاو نيتتف« سعذلاو ةماوالا ىلع ن اذالل بلغت |
0 

٠ 



 الاقو كلذكءاقأ ل لزانلاكملا او قوت ناىلا ةماقالا ىنب ناكهنا لالت ن ءرهتشاامانلو هماقالاريوو ناذالا

 (نيعملا مف نملوالاءزحئا) 17

 ١ أت ارو لاق 7 وب ونا نب فسوب رفظملا نا نيدلا حال صرضانلا ناطل #لا مانا ىتناكك لذ ثودح
 || ةعدبهنالاوقالان م باوصلاو ةاهعسو نيعست أ فان رعالان ا يراوتلا ضعن ىف
 0 ىليوسلا مالكن مىناثلا ثاد>الا ىلع ب د راودلا ضعن ن ءىواذهسل |هلقنام لمح ا نزمش قؤوور هج هنسح

 م هلا تاق ناف (ةءارقلابل واعتلاصخخاك هلو راد رغما التاهل عينج سينلابعإ

 صوص لآ :اقلطموءارقلاب لد وطتلال» وط: ةلادار 1| س دل تلق هر ردقأل ةصوصخخالف 4. .ةأافراشت

 نو امدومعرشمى ربكتلا اددام هدارع (نشونشناقالا ل هلوق) ةينانثلانءللوالاةلاطا
 ريكلارذ ناكأمللتلق هلواق عدد رارب ًاريبكتلاو قش ىثمناذالا نوكي فنك للة انع قغتسا

 9 !ءقوىنعلا لوقو ىننم نوكب ىرخأ ةرمامهرث ذيوةدحاو أك هلزنع كلذ لعجدحاو توصهالوأ
 ان ددعلاى 54 |هملالاقي نا نكك وز اهحالفد_عندب ربو فصلا لوق هذم عد لا

 قاكروصت دان قرع ةلئايملارمقا ىواتمتاط رثكأر فلان اذا نادربالف ة.لمالاهتاملكت 1
 0 :مضفخ ااهمف هناالا توصلا عفرو حالفلاوةالصلاب هوجو لب وكواضب اًةءنسلا هلم ىهذا رعملا
 ناىلوالاو ربنا ف لاقناك 1اعاست ايد قم هماقالا ف لد , وعلان اى أم ءسأم ىلع جارلان 5-!ناذالاف

 3 .جرتلا مدعو ءاقستسالاو فوسكللاو نيديعلاو رتولا نة ماقال ضُث ارقالةمنسلا ق ةل* املانوكت

 ع | عفشد نارعأ الالب نا ىورامل(ىدار ةىدارف ىفاشلا لاقو هلوق) الو !نالا ىف روكلملا هنال نوللاو

 د
 أن

 أ

 الو ران الارئاوتب ىل م ميقي و ىذ«نذؤإ سو ه-ءلع هنلاىلهللالوسردعب لالا ناك ىواعطلا
 سدلو مالمتلاوةالصلا هيلع ىنلا ريغرم الا وكن ال متصفرم الا رك ذيول هنالداورامف ىفاشلا مامالل

 هئمرمالارو دص ضرفرو ىل» : زب رم فر كمالعف هتفلا ةعانملا لقت باش اوزم* ال لدتا الالب نا همق م

 حلا حرش اك ناذالا ىنأ هدب ىد , رغتلاو ةماقالا فن.ةاكلكرد عملا لعل هس مالسلاوةالصلا هيلع

 | ١١ دول( نيةزمدالصلاتضاقدم اهحالقدعي ديزيو موق ) س |[ ةريغ ىلءدرف م-< ىدارذو

 ارضخأنايون ه. ءاعوءام#لا ن ملزناصت# تن .ارذ |ناظقملاو منان !!ىب تنكىراصنالاهب ردمعءنبا

 ادأ الالاتف انتالص دنع ه,برضن تاقف هب عنصتاملاقف اذه ىتعمدتأ تلقف سوقاذلا مشدد فوأ
 10 نذافهل.ةلا لمقتسم طاح مدح ىلع مة من تلقفاذه نم ريخوهأم ىلع |

 ىذلا سودانلاو طثاحعطق ىأ طاح مذح هلوقو حئاةالصلا تماق دة مرخآى دازو ىلوالا هتلاقم لم
 اوواكش , حلا ىو سوق انلاببرعض ىأرمص: باد نم سوة الصلات اوال ىراصن لاهي بّرضت

 كبرت الصلا تماقدقهلوقو حامعلا رام مانملاقناذالادب زنهقادمع يارب

 اسلاوةالصلا باها ىلعامعلا نمدحأ صن له هللا هجر ىكملإ ىلا رج نبا لدس (ةسمت)

 0 رماعت الص يلعتالملا ندب لاقن هرأل ناحأ ةماقالا] وأ مسو «لع هللا لص ىبنلا ىلع

 7 || تايد ىسلاو ا نعو ةماقالا تقع ناتتسامهتاانتُعأ رك دىذلاامناوةماقالا

 الصلاو ةةدادلا هّماَتلا وعدل اد ه بر مهللالاق ةالصلا تماق دق لاتاذاق ندزاالوةءاململاق

 هللا ىلسدهت ةعاهش عضد ةنجلا ىدلمولاو ةجردلا هغلبأو كلوسرو كد .ءدهمم لعل صةمئاَعل

 | يسع مانو تلاته بروملا لَ ملفةالصلا تعقأ اذا لجرلان !ىذمرتلا ىورو سو

 ايفردصو هيف دقيوارق) انفك دهزأ ام نمعلار وحن و ني-علا رو انما جوزو د ىلع

 مطير دو هلوقو روث 6 تعلاذإ اوكناذا ىف لسرتف تنذا اذا لالباب مالسلاودالصلا هيلعهلوقلا

 هاركلاو عمىنعب (مالعالاوهو دوصقملال وصخ راح هلوق) حرس ىأ رصن باي نمت هلا لادا
 7-5 الاناذا ةماقالا لءجولو هداعا ةماقاناذالا لعج در رههاظل | ىقفةداعالاف فاتخاو ةمهس زغتلا]

 [+و ةماقالا ف نأن لال« هسكع طا قو جصلاومو جاملافو 0 عتيد ادالاإ



 ظ 18 ( نك -ءالنم ىلعإ
 | همام مدقت (معا ٌؤمهنس ناذالان العا هوذ) ثنؤ» أ ارقلا وهو رمجذلا غس ره نالر ,ءالا ظ

 كلذكي لود لكل ةنس نوكيا مثالا ةيافكلا لع ةداب لك لهأ ىلع ةنسهنا رجلا ىف راتغاو
 ناذالا اوهعم احم لكل هأ نار هاطا ار رضاك اهفارطا تعستااذ ذا :دحاولاة:دلملا كح رالوقأسساد أ

 ه.اعدربالة با ةكلا ىلع داب لكى هأ ىلعةنسهنوكو ربخ اوععس ل ناالم منع طقس ىرخأ ةلك نهب

 افل رع لفاغ هلئاقناف ىرخا دلي لها هماقا ذا هكرت ىلءةدلد لهأ لاق عرش لكل ذك ناكل
 ىلا ىذاشلالاقوهوق) يي مهربغ نموهم“ مومهدحاهمقي ملاذاالا هلودلب كر وةعالف اا 7 :

 عم ريرب > ماوي نثدط اطلعت: دحلان لو كل زيورعا اللاوةالصلا هلع هناتروذحم ىنأ ثيدحم (و ظ

 فهو مالسلاوةالصلا هيلع قون نا ىلا ع.ج رئري نه ارفسوارضح مالسلاوةالصلا هياع هترضحيلالب ن اذاو

 0 7 ىنخافرسأ موهناك هنال_.ةواعم- رتهزطفاىلعت " ناك ةرو دم أ ال مال كاوذالصلا ه٠ اعهن

 "ليز ٠ تانإلب ىلب زكتوصاهبدغ عجرا مالسلاوةالصلا هيلع هالات هموق نه ءام> هنوص نيتداومشلا هم
 و اذا موتكمم انورعو ةرودحم وأو لالب ن مث ذو :دلث بو هيلع هللا ىل_صهللا لوسرل ناك ه نا ْ

 - تاي , يدعل, [اريعمن.ةرم“ هعءاةروذحموباىذمرتلا لاقو رعنذاترو ذو |باغاذاو ةروذ فعوبانذالالا ظ
 02 موج ردك |تلازا الك غن ملسو هباع هللا لص هللا لو سر عم تنكح اف راع ه هدقع نع ةياثعلاقو 1

 0 ل أ لضفاامممآفاتخإوةمامالان بو هنن عجل ةيلضفا ىف كشالو ها رهظلا ىلضو ماقاو نذا سا 1
 6 هع 5 1 2 2و نم: ذو ارةشتاع هترسسف هللا ىلا اعد نمالوق نس>١ن هو هب الل ناذالا ل_..قذ دارغنالال ظ

 كي عنا 1 6 زيقلا ءاحو اعامتا لق قو ءاحر رثك ألقو قرعلا م-همهابالف ىاةماسقلاموباقانعا لوطا نود

 0 0 ا نم نوراتذعال مهو ءافلاو مالسلاو ةالصلا هملعاملهيرش ا ل ةهامالا ل هفو ريسلا فاعارشا ىاةزه ا

 رات ناك هنا مهمضعن نعو ةءامالاو ناذالانم عل اةفيتح ىلال قفتاو رو رهن اهلكاالا روم ْ
 : ب ا

 مف“ سو | اذ_هورصلاقلافانكر توامامالا ف لخة حافلا أرقاذا يفاشلاو ةفدح ىلاناتعنم اهو ةمامآلا
 01 همنام ىوجنادسسلا طخ تنأر مثلنا | اذه ىلع فوقولا لق ةمامالارامتحخأب هدصق | تنك ى ذلاو |

 ملا ررر (| هسفنب ناذالا رمأ ىلوتولف ىلاعت هللاىلاقاغلل عادلا هنالوريةلناذالا سو +.لعملا لص ضوفأ ١
 هجرلا ىنافلا م ريصبف دحارخأتب اعرو ه:ءىلعل رحال غسوملو هأذن ععم نم نع ةباحالات

 نذاهنا نم مالسلاوةالصلا هيلع هس ؛«تيئام نار اولهم[ سع ةقفشو ة جزم رخال ضو :

 هريغل- ا اوه ةيكاتو . هرك ذام قا الو هسفنل ناك اغا هنا ىلع ء ل < نامحالا ضءدىقم هاو

 ه4( قلمهنالداز نال مونلان ريع ةالصل الث اق نا ادب زبىأ (مونلا زم ريختالصلاهلوق]

 8 رب ىادرفملا لم. 9 نم نوكتفاهظال احتايذارتن الهو لوقلا وهومدعت انزمق لمعن از 1

 5 الالب ناهلس أو رب هاب ىلع ل ضفتلا لءفاف ةءاط ىلا ةإ-و ناك اذا مونل اهيريخ ىف ك شالو طال

 ريخالصلا لاقف حان ل وسرلاناةشراعتلاةف هللا لو راي ةالصلا اسقف نادالادع ةشئاعةر#

 هناذا ىف هلع نأب هرمأ ل- .ق نافكناذا ف هلا لاقو هتستساف كلذي هترمخأ همتنا الف مولان

 انزوفوأ: اه ةامىلاوةالصا | ىلا انبدنامل هللا نا ىهوةنيرقلاب تلق هنمعمذ حالفلادءبامْيغنأل

 كا ذنيعمال او ةالعلا هيلعمنا لق<وابتي ريغ ةالصلا ند رامخالابام مارق 5 نمله اناسسنالا نك

 ىلاهملع ره 5 .ةم حمه ناذالا هن ىنلت هللا لو سراب تاق لاقهنا ةروذعم ىلا نعتدئاه ع

 ربك أ هتاركحأ هللا مونلا ن مري ةالصلا مونلا نم رمخ ةالسملا تلق جصلا ةالصناكنافلاقن

 نمربخ ةالسصلا لاق الفلا ىلع  جردقلا: الص ف نذؤاالاقاذا سلا نه سن ١١ نءىقاسنلا ججرخأو

 نيناعو ىدحأ هذ وح . الا عسب رقهناةرضاحملا ن 5 ىطو» ةققلا اطواحماركذ (ةدئاف) نيترم مونل

 هل_لىلاافاضهنمننالا دلل ءاذعلا ناذا نقع لسو هس اطال ىصونلا ىلءعمالسلاُث دحا ةناعمسإ|

 ءادد .!ناىواضمملل عبدملال وقلا قتأ مل ا .رشع دءد ندحامث ةعل

 ل 1 ْ
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 1 (نمعملا تف نم لوالاءزلا) ليدي

 ظ | تقولا لونخدن الاوت ةصوسنما ظافلالا هنكرو مّدقم ببسلاو ةيدبسلا نعم نماتقولا الن (حاا وقوم

 ا هتماقاو ءابمسلا نم لزانلا كمل |ناذأ هريغودد زب ههاد.عا ٌورفقادتالاه ىاماو ىاقملا همس

 | رعنأ ,ىوردقف نون مالسلاوةالصلا هءلعمرمأب : لد مانملا كلذ تدش لو هريغ لقو لب ريح وه لقف

 | مالسلاوةالصلا هيلع هللاقف كلذب درودق ىولادجوف لسو هيلع هللا ىلص ينلارمخضأ ءامناذالاىأز ا
 أ اماو يرش محاهي ,اعىنشال ءاسالا ربغأ قرنال مان اكلذ, تشو رجلا هوقو ىجولا هيكلة

 .اانالث' لب رمج هيلع لزنمت ةرزسأ طسمانملاو ملسو هيلع هللا ىلص ىذلل ولا ةذمو جوف ءاسنالا انور
 نم كوال ادنلا ف تناك ناذالا ةيعورمشمن اىراق ىلع رك ذوةيمللاةرمسلان ءانذطش اماع 0

 ١ وه.اعدتنا لص هلال وسر ىدان« ىدان ناكهتمعو رشم ل.ةوابنمةيناث !اًةنسل اق ليقو ةردملا
 دك ؤمةنسسىا (نسءلوق) ناذالا اب رمأةلمقلا تفرصاسلف سانلا عمدجتف ةعماجةالصلا
 مل بلاوةالصلا ه.اعهلوق نءىو رام ىلعةيمالسلاو ةالصلا هيلع رمال راشلا هرك ديسإك ب جاوهلا
 1 53 لذ بحاودكر يوأ وا .اعيهتلتاةلّددلب لهأك رتوأ هلو5 نمد هرك ذامهءاع لدد وخلااعق أو انذاف

 داى صدقت لور ننس م ةنساوكرتول لاقهنا ىورهنال ب وج ولا ىلع هيفةلالدال ليقو هتسدحو
 ىف بجاولا كح ىف: دكو ملا نالنابراسقةمدالوقلا جارعملا نع رهغلا قو ىبلي زوهتلت اقل سو هيلع
 || | نيب ىانتالو فلا ف لاقنو سو نوررض» نكاونولتاهالىفاذلادنءو لق كرغلا,مئالا قو

 انازاغ 000 سحماو 020 ا ةلثاقملا نال نم ااكلا

 || سخلاتتاوراىأ (ضئار غللهلوق) هاا اوسحو أون ضم اعرهظاذاف لكلا لوق ىلع اولتاقب

 ظ لفاونلاو نئسلاو ءاق::-الاوةزانحناو فوسلاو فوكلاو نيدسعلا: الصو رولا فالك ةعجلاو
 ظ أ كردتس انكل ىل» لا فاك رتوال ع قبالءاعلا ن اذا نأن هرم !ىلع ىنشي رثولا فالخرردلا ف هلوقو
 ظ دازأو استقوهنقو نال هتقو لودي مالعا ءاشعلا ن اذان أ نم لاركل ارك ذاع ةملالمن رشلا ىف هءلع
 ا هركنالهنأ قأيسا1توسلا ق تاَدْؤملاتامتقولل سالف ا تاستقولا صرف د

 | هننانيالودجاسلا ىفتاذ ولا تناوغال نس الو ةعاج اةالصدعي ددعمملا قوأ هند ىف لصمل امنه

 || هلود) دوسأا ال هدب قاه اذو اذااع هيف 5 ىناواح انال كد :دافال ن ذود 5+ يسا_عف فذصملا ود

 ريك لا عيب هوقب زتحاوتيا م نيتوصبتارم عير ريكا هتتتفب ىأ (ريبكللا برش

 ؟ارك [نم ءارلاو ةملال رعت ريخالا ريمكتلاب هلاقامماكلاكهمنثي ف سونانأ نا لفاع هعرسمق

 || نكست ةماقالاو ناذالات اسكر ردم ىقو نمذك سلا نمصلنقلل اهبلاةزملا ةعتف تلوف نوكسلاب
 راع د ءاشنارامخاب هنا تارهذملافو ف قولا ىون.ةماقالا فو ةقيقحلا ىونن ناذالا ف نكس

 ا هامش ناترمخالا رمل ادعاعف رم 5 أوةره لك قعوذرم < ركلا مسالافارارع ريبكتلا رك ناو مزحاب وأ

 ارهطتسا(عمجرتالبهلوق) قى قير مباكفوابخماق ىأرب .ككار كن اوهلوقو انش ل اق همز وأ هعفر
 | ةثالثلا عضاولادحأ عسج رتلا نا لعا ىلوالا فالح هنا رهظ .و رتل نك حايمهنا رلا ف
 ا ع رأ كان ىناثلاو ىفاشلل اهال> اندنعن اذالا ةذس نم وه سلف ةىاهعلا فاك اوعففلدخلا

 4 ثدحاتلو نيتدابشلا ةملكر هساق فسو ىفأ نعديأ اور وهو نيترم كلا مدنعو نيتوص»تاريبكت

 1 رن آثلاثلاو نيتّرمهبف 0 «نلو ةلك ةريثع عست ناذالا ىف ةروذ_هتىنأ
 1 روما ىلع هلم ىنداقعالاوريكحأ هلياو هللاالا هل اال هنيدملا له هأ لود ىل-عو هللاالا هلا الن اذالا

 : الفاوه. .ةاما ىوج نيتلعبحجما نود ناذالا ىف ىأ (نو هلو) هأ ادهانمو.ىلا سانلا هنراوئذلا

 ا دراما ةسعرجت ءادالاف هلزودعاسع فورحلاجارخ نهب هسيفةهاركلانالعا دملالاخدانسأب

 ١ ني هلوق ن نمبرغملانءحراشلا» 7 تالا وره كال بولطم رمأ هنالالف توصلانمست
 و هواييف عملا ضعي ف (هبف برطأ ةمد) انوش هنع ى هلا صوصخم المقاط نخل خلا هنءارق ارق

 ا اح

 ا

 أ  رهاطظلا
: ْ 



 | (نبكسمالنم لع) 1
 1 م و يو يصب عوج

 رتأاذفوتق ولاىف ىنعاتورغلاو اوتسالاو عولطلا ى هىتلاةئالثلا تاقوالا ف ةهاركحلاناإعاوأ ْ ٠

 تئاوفلار 6 : لهو ض:ارغل اال لفاونلا ىف رثأ | ذهلو تقولاريغىف ىتعل قاوملا فو ىلغنلاو صرفلاىفأ

 مامالايرخاذاةواللاةدحم#و ةزانملاةالصو تئاوفلاهرككةعبرمثلا ردصلاق ةيطغشلل مامالاجرتاذا |
 مالكل محب ىلالينزيثلا قفوو ةهاركربغن مةيطخلا تقو هةثافلا زو ةياهنلا حاص لاقو ةطغلل| ش

 هم جاو ريغ تئاوف للعةعب رشلاردص مالكو ةعجلا عماومدت رت بجاولا تئاوفلا ىلع ةياهنلا بح

 4 لعام عمةمجلا ةدص مدعلاقلطمةهار كلان كلاعب رشا ردص عسالفالاو ةضراعمالف تنئرتلا

 ةريقمو ةرزحوةلب زمو قب رطو قوسك نك امأ ىف قهركتاذكو ىهتنا اترماهؤادا مزاللاتثاوفلانمأأ

 اهدطسو فينكو ن و نو> اطو ليطصاو باود طبارمو رقب و ْمْعو لب نطاعمو داو نطو ماحو لتقل 0
 صغلاذ اةبوصغموأ هلوةدع.رغللوأ ردلا ف هلوقل ةحاحالوةعورزموأ ةنورك«ضرأوداولا
 ناك ناو هنذا نودب كل املا ضرأ ىف لص ثح ةه اركاب مسا دارملا نوكحي ناالاو- هللا همْزاّتسل
 ريالا لص ناىلار غلا دعب هركمق ماكل هه اراذيومت (ة) رّرعأت اههصغ نودبأ

 سعشلا عولطيلا هرك,ليقو ةال_صلادعب هتجاسحم ىثماسأبالو ىنأس مالكه يةنسلالاطنا ف
 مونلاد ركن مالسلاوةالصلا هماعناكو نورخ آهرطحو موق هحاراف ءاشعلاد_هاماو اهعافت راما لبقو
 مثاله ف ريخالح امملاذاةدابعوه مالك ىف قب اءاو ريخ سلامدار ماو اهدعب ثردحاواهلبق

 دوه« نبا نعام (رذعب تقو ىفنيتالصنمب عج نعوهلوق) رهن اهلك ت اقوالاهذه ف٠ ركسش هن
 رصعلاورهظلا نيب عج نيتال_صالااهتةولالا طق ةالص مالسلاو هالصلا هءلع ىلصام ه ريغ ملاالىذلاو
 نيب ملا زاوج ىضتقب اسم مالسلااوةالصل هن 1ع هنعءدروأه رهت عمجب ءاشعلاو برغملانرن ولف 1

 جورخ حرص ىو رامو هس دا :لالعو ىلوالارخأ نأ الع عج ا ىلع لو هوو ضرمرذعل نيت :

 | غول نيراقاذ انى نهوكسم أف ّن_هلجأ ن ذاب اذافىلاعت هلوق دح ىلع جورخلا برق ىلع ل محب تقول
 ىبفاشلالاقو هأو 2( هحرشو ربو سكول رو هو ىلع ضرفلا مدةولد ف عج ناف ى اب زلجالا

 لبق ع.لاة ينو ىلوالا مدقت همف ارش دقت ع ناك افنيتماقاو ناذادىأ (رصعل اورهظلا نيب عمحي

 لبد عسجلا هب :يوسريخأتلا عجف طرغشت لو اقرعالصاف دع :اءامهننب لصفلا مدعو ىلوالا نم غارقلا]

 جاسم اوسال لئعرف املا ىلّتب ام اريثكورئاسال ىناثلاو لزانلل مدل عج لضفالاو يلوالا تقو جورتأ
 قفل كلانا انمدال مامالا كلذ هبجوبام عب مزتاينا طرتش نكل ره دملقتلابسأنالو
 هلوق) ايذعش ةماقاو ناذان ىأ (ءاش ثعلاو ب رغملا نمو هلوق ) مام !نئالافال رد عاج ألا, لطانأ ؛

 . سلا درغملانيدولومتةرغس فر مص ءلاورهظلا نمي عسج مالسلاوةالصلا همل عهنال (حتار ةسلار دعب |

 نيتمفب ل>ولاو ىنيعاض الحول زوح كلامللاقو ضرملا اذكو (رطملاو هلوق) ىسسسامهباوجوأ|
 حاصتتلاراتتع ةثيدرة غل نوكسلاب لحولاو ناك !|اهرسكب وردصملا ءاحا تفي لحولاو ق.ةرانيطلا]| ||

 0 ريخأتالعف عملا زاوج لميلر فاسملاب دق (مناعجارفاسإلز و<لزاونلا فو هاوقلأ| |
 معاويه ا 00 ءاوس ض 2 رغب هل هريخأتأ أ

0 

 أ

| 

 ظ
|| 

 ةعمجلا موي تءطخملا ىدي نمد عقارا ناذالادرب يدافا اغا (ص يدنا سلا لع العال

 نمز ناك( رياملاى دي نسب ةّرمال ار عورك, ىأو مالبسلاوةالصلاهيلعهنمز ىف نكرم أو قأسإم هن .
 ىهىتلاةرانم عج تح 0 !اب يربانملا ندح أ نم لّوأو ةعجاؤنراهئالوأءارو ا :

 ةوق يدا نعد لعاب أ ناكو ىلحاةريس كى اعجلا فلن ةيسمدج ابل ىننأتلا لحمأ



 ع 'اذاهريغةوالتب بحدق هوالتلاةدعس ن | تاوجلاو نمتةولا نيته ىف ةوالتلا : دصسك ١ امج قود -

 (نيعلا تف نعلوالاءزمما) 75
 . (|تاجاولا ةيقب نأ د غيل ةثالثلا ىعرصتقاو عاججالا ىوعد فام ىأ هفام قنمالور عملا ىف لاقه !ننسلا
 1 هدأ لفنلان مهيف عرشامو فسو:ىلال اهالخ رود ملاك امهمف هركمف لفنلا ق لخاد ةالصلان م

 |ةوالتلاة دعم الذم همازتلالعوضومبيسرذنلان ال لفن رذنلاب همزتلاام ّنال فاوطلا ىتةكرو
 رحملا ىهلوقوىلاعت هباحاب ةوالتلا ةددهسو هتهج نمسدسرذنلا بوب و قلعت هنال لفنب تسدلاهنال

 |ءدسفأ مثل فنلانمهمف عرش ىذلاكو ربدةتلاوروذذملاكهلوق ىلع فوطعم حلا لفنلا نم هيف عرشامو

 | هرءاضةومدسقأ مث بدت سم تقو ىف هدف عإ رشاذاهنااذهدعب رك ةهنال هو ماندو قهمق عرش ىنعد

 لحم ققلطأ ثدحّذخاؤملا نمر ردلا فامهلعت هنمو طمللاىف|ك هدم نع طقس الرصعلاو ردفل اةالص

يب ةهاركلا ف قرفلا مدعل ىضتقملا قالطالا نم هركذاعف هدحاؤمالهنارهظ مث دسقتلا
 |نوك.نان

 تلق نافرخ [ لوق هنا لعل هيف ةيونستلان مردلا ام ليلدب بت موأ هوركمتقوف عورشلا
 أنا ىتدنف ةوالتلادعبةوالتلاةده»بوجوكف اوطل ادع: عرشلا ةهج نمسجاو فاوطلا تعكر

 | «ةعباماو عشا ريغت لبق رصعل دعب اميدارملاو ةيانعفاوطل |انعكر كلذ كحالو د صق ريغ نم
 ىجابزرصعلا الص لذق ناكناواض اءاضقللا همف زوحالف

 |هركحنال لاق ث .>رردلافاملعت هنمو

 ٠ ةيلاليترثلا قهبلع ضرتءااذملو مو ركم هن ءاضقلانافرارجالاتقو قالا نءددولا نيذه ىف ةسافلا

 ذامهمدق اءدارأو همدق أم ض3 انفةه اركلاعم ةعلاورهاظنأب
 ١ ةالصلا هعص مدع نماذه لق ورك

 مالسلاوةالصلا هيلع لول (ر فلا ةنسنمرثكحأ هلوق) عون ىأ هوركم هد ءاضقلان اف هلوقد

 علط مث رفلا عولط لبق لفنلا نع رشواو نتعكحرالا مصلا دعب ةالصال الأ مناع مدهاش غابيل

 دهاشلا نمدارملاو ىتاب زدصق نءالناكهمفعو رثلانالهعطقب الور غلا ةنسنع موقدالهنا مصألاه

 رقيفامهيفةءارقلا ففتم ناكها ردفلاةنسىف مالسلاوةالصلا هلع هنع لوقنملاو رضاحماثيدحلا ىف

 (هلوق يلعافطع رجئاب (تثاوفلا ءاضقو هلوق) رمت صالخالاب يناثلا و نورفاكلاب ىلوالاف

ثاوقلا ءاضق نمرثك دو ريدقتلاورفلاةنسنمرثك أب
 م (بورغلادعب برغملالقوهلوق) ت

سردوعقدحأ نع كلذ ل ةنبملذ اهلبق لفنتلا نع عنم
مع ١ 'اهرك ذام ىلع مسو هيلع هللا ىل_صدللا ل و

 ا ر

هاركج الب ودنملامدعدف.امنا اده معلا ىفهلوقو
 اقف ب رغملاريخأت مازاتسا نم ركذامو ة

 ها طسون ىأاموفز واذا ليلقلا ىلعدي زتال ن انعكحراو لسلقلا ءانثتسا هيشقلا نعانمدق

كر ا نم لقالا وهام ىلع ل يلقلا ءانئتسا لج نموه همدقام عماحال
 (هلوقو اربخأت دعب الام ىأ نيتع

 رغمالدق اولص رخناهلف نئعكر هالص بدن هداقتعاىش ىزلا رعلاق
 |مدعذا عونم نيدءكرب

 1 بدلا ءاقيداعيتسال علا ىف رهاظ رعنبانع رمامنا ىلع لولدملالاطب | تح ونال لءادلا روهظ

 | وأ ءاقشتساو ادعو ادعج ةدطحخ تناك اوس (هبطخلاتقوو هلوق) ره هلةيافصلا لعق مدععم

 اال ل 1 0 0

 ' ارئاسو معخناو حاكنلا ةيطخ ىلا عامتسالا ىلا ىفو عاقسالا نع لاغتشاللحاكنوأ نآرق متحنوا

 تاقواتةانهىلاو ف عضةجا ةبطخ ىق مالكا ءريكحي الهنا نم ة.نقل افا بجاو بطخلا

 ١ |ةردح هل نكمل ناعاق ذخالاو تناكن اةرحتا نم ةمطغلل مامالا ب رخاذاام قبو ةيناسمت ةهاركلا
 |هيهذم لهأ اهماقأ ىأ ةالصلا تعقأ اذاامقدو طقف دصسملا ف امهدعو !ةلطمنيدعلا لمقو

 أس نكلردو ري اهدهشت كاردابولو ةعاسجلا توةفخضمل نارعفلا ةنسبالاهوركمعتوطتلا نأف

 | ىعياقلطمةعجا َتيقأ اذاام مهضعب دع من هتنس قاىلوالا ةعكرلا ف مامالا كارداهنكمأن اهنا

 عيراواامهدحأو أن يمخالا ةعفا دم دنعو ةمودكملا تقو قاضاذااموةنسلاب قول اكردي ناكناو
 . .|ةفلدزملاو ةفرع ع جلا قالصدعدام مدقو لالا ل غش املكو سفنلاتءاط ن !ماءطلا روض د دعو

١ 

| 



 10 (نيكمالثم ىلع)

 نعومو#و ضرفلاىفةفضلامدعن ,عتك اسدمالكن ٠ !نمرهلا ف ذامانيالزاوحنا مدعو ةفاركلا |

 هءاعهلوقل (ذكعلذاونلاو تاقوالاءذه ىف ضار ارقلا زو2 ىفاشلا لاقوهلوق) هرمغو لغنلا ىفةمعلا |

 هياغةلوقوةكعالا برغت ى-رمعل ادعبالو سلا حولط ىلا عصلا دعي دحانيلصنال مالسلاوةالضلا|
 راجعوا قلو م هاش ةعاشئأق ىلصواتدنلا ادب فاطادحا اوعنمال فائفهدنع ىناب مالستلا||

 ةالصلا نع ك#هاق سمثلا تعلط اذا لاقمالسل هيلع هنار عنا ثيدحو مّدقتملا ةمفعثيدحاشلوأ ا
 وبأ هفعض فام او ءزنغو ناعم نب ى خيتو الا اش 4+ !نمم اورامؤ ناطءشلا فرق نيد علطت [بثأف ظ
 لاقواف روصق ضئارف !! ع راش لاراصتق |ىنو لي زريهاشملا اعلا ضراعبالف ىنرعلا نيرككي
 تتاورلا ناحملاو ضار ةلاكسسسهلامتاقوالاهذه ىف ىأ اف لص نزوص ىفاشلا اقوال | ليك

 اذكودكم 1 ولواقلطم تاقوالامذه قءدنعز تي و
 ةيهيزتتلاىأ .(ةهاركسلا عمزوح هلوق ىلاةزانج ترضحوأ ةدعمةياالتولامأ هلوق) اطقف هك لذاوذلا
 نوك.قروضكلاوةوالتلامب ,و-ولاذاههار ربع نم حد هناناهادافابمفاهالت اذااماةلود نمرخلا ا

 ىلع ةنيرقلاو ةفلاخملا لوزن ةنع رخل ىلعر علا مالك ى ةيفنملاةه ارك انلج اذافامهمفريخأتلا لذ

 ةزانا ىلع ىلص. نال ضفالا ةفعلا نع اذه فقع :رخلا قف نكلامهف :رمخاتلا ل ضفالاو هلوق لح أذل
 تقولا ىفةزانحلا ىلع ةالصلا هركّتال ةفضتلا فام ىلعف ىهتنا اهرنؤب الوةثالثلا تاقوالا ىف ترض
 اذااهناةثالثلاتاقوالا ف ترضح اذا اى ةفعقلا قددسقترهاظو |هزنت الوالص |همف ترضحاذاهو

 امدوالتلا دس دار او هصنو ىليزلا رصد و درك, هوركمتقو ىفابملع ىلصو لماكت وف ت
 ريغ نما مؤاهؤادازاحا م ذاهالت اذاامأو صةانلاب ىدأتتالف ةلماكت محو اهلال تاقؤالا هذه لقا
 دارملا ذكورضعلا الذ مرخأتلابتوفتالاهتالسحتسملا تقولى اهمدؤياريخأتلا لضفالا نكس ها 1

 تدجواكتردااهئالةهاركريغن متزاحاهنف ترض>نافتاقوالاهن نه لمق ترضحامةزانح اال

 (يتنك دو نوال مال مالسلاوةالصلا يلع هاولاو ركم ريخأتاور ضفارهوروضحلاب بودل 1

 ٌةذك ا ههدجوركمو ه.ضقتام تدجو نيدو تنأ ةزانج نونؤدالث الث ثددحلا ظفل نال عاو ها وزان

 ةالصالو سعشلا علطت ىت ىتحردقلاةالصدغي ةالصال مالسلا وةالصلاهماعهلول (رمتلاءالضوفلا
 لب هن.علالابجاو ناك اماذكو نرهنملا ةمكوإو ىدصقلا لفنلامداراو ىتنعسعثلا برخ خت ى> سمعلا
 تنوهف هبنجرش ىذلاوو مس قدس فاول قتكرودوذك ف لع هبوجو فاو مددود '
 ةدانزاههفنال كذب رصعلاو ر فلا صتخاو هسحرتشوربونتر ف ةنسولو .دسفأ متدوركموأ ب 7

 رصعلادعب لفنتلا ةهازك قالطالا ىضتقم (رمعلاوهلوة) امهلضف ىف ثداحالادو رولامهريغ ىلعفف
 عما قالصدعب ىلفتتيال مهعضعب وذو مهفلا ق لوقا ىلح هساع فقاملو.تافزعد رهظلا مدعوم
 ربع ىناتيغرملاندلارعهظو ىناجرغل اةعال 36 قيىتشالا جارعملاف هازعو ةغلوزملاو تافرثا
 نال تيكا دينا( مدرللا اولطلا يفكر ركسسهلاملفنلاناكءاوسىأ (اةلطمءلوق)

 رقلادعب لفتتلا ىفاثلالاقو هلوذ) ىيفأام )| مامالاد_دذعىف ' الالسفتلا ةلياقمىف ىالال

 غلا رو دعل 0 دروامهل (حا سهلت اك اذا

 0 لد اذا لاقونا مالسلاوةالصلا هلع هنعدروو هعنعلفالقنا

 عمجا اذاهنأب لالا هلل دنع باحو ىهنلان م ق.سامانلو رصعلاو رعقلاد_هبامل لفاش هقالطأب
 ىهنلانال (حاهنتات ءاضق نعال هلو5) دنقملا ىلع لمح قاطلاّن أن ىناثلان ءو مرا مدق عمم هومر

 رهطت اف يقمع لفنلا نمل ف أو هواك تقولا ضربت ةلوغشملاك تقولا لعجوهو هريغ ىف ىعل
 ىينيق هنسامهو5 ىلدوهلوق ىلعبحاو هنالرتول |لعشف ةنثاغلا ىف قلطأ تع هلئمرت [ضرف قحفا
 رئاس فالذم عاج الابر عقلا دعب ىضقي رتولاةمئقلا فن كل هيف لفنلا ةهاركلر تقلا عواطد غب ىضقيالتلا| :
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 اي ا
 : تاير فد 7

 رن - . .-

 - كنور 7 بحلب دا
 هه/رشر © هور. 75 نب

 كو 2 1 كمر

 و ع ا 1
 9 عنو 9 هوا

 داودل) هو” ةفكج
00 

 زن يبسُْسمسسووووووسو ب

1 

 ا (نيدملا مث نملوالاءزحنا) 0
/ 
1 

 و
 . )أ تلق ناف لد زصقت هيف نوكمالف هو ركك سدل هعبججو تقولا عج ىلا بوجولا فاض, تقولا جرت اذا /

 ! | نمت قولا كلذىف هؤاضقز و<ناتقولا جرن ىتحدؤب لو رارقدالا تو رفاكلا لا ساول هناىيش

 ْ ا هب رمالل ىرورض هبف ىدأول صقتنا | كلذ له نالزح ملامنا تاقز وال هنا عمسج و اكمادا هنالدغلا

 ا
١ 1 
 اتتو -م 11

 ض1. ,-

 | ا ةفو ركم ىهو ةالصلاناكرانمةءارقلانأ,رلاف ههحوونآرقلا ةءارق نهلضف|تافوالا هده ىف

 || فضت نحو لوزت ىحاملاوزدنعو عفترت تح سعثل |عولط د زعاناتوم اسومفرعقن نا وارمفىلصننا

 || ل ف.ضت ىنعمو ىليز هور كمريغنفدلاذاةزاسنجلاّال_صرمةن نا هلوقب دارملاو سس مهاورتورغلل
 | | نالعا مث اقالءافدرشآو رهن ف.ضتت لصال اوةددشم هبت: أ :5 ةحوتفم ةيعمداضف دق وفة انشع

 |أاةباو رلاتناكواو نالث نمءانتلا فذ هس رعهغل صب ىذلاوهو تاعاس نال مل--مىىذلا

 أأدن هناا (حلاللاو زلاتقو لغنلازر وصف سوو ىادنعو هلوذ) ىعلم زلا ىلع ىلث هثالث لاقل تاقوا

 115 || ثيدح ىموعلا نم قساما:لوةعجنا مونالا سعشلا لو زتىتحراسوتلا فصنةالصلا ن عىهن ىفاشلا
|| 

 ١ ىقاشلا لوقل بوقت همف ةثداحو ا ءكح امهداةالد.قملا ىلع قاطملا لمح تقلا قهلوقو مدقتملاة قع
 || قنكل فو. ىلأ للدد.قملاو ة.قعثد دح اطملاو ىل-ىوتفلا هءلعناىوا ا ىف لاتاذدلو

 | زوحمهلوذ) مدقم مران ا نمرولاىفاعبامصوا عملا موبالو ة-عجلا مونالا هلوق ىنعم ةيانعلا
 1 مك ةهاركلا عمةدهعلا نع رع هئاولو باو رارهاظ قدور كم ريغتقو ف هؤاضقو هعطق بحت

 [|لدةصرختلاةه اركلا عمةدهعلا نع رخهتئاواو هلوق ىفةهاركل اندارلاور هت هوركمتقوف ءاضق
 ا أدارملا (مناضرغلاءاضةزوحالو هلوق) ميزت هوركملاب الذم آن وكب هنا نمرخلاق ام كلذ ىلع

 ًاهدفاامو فاوطلااتعكرواقلطمرودنملاوارتوواو ضرفلا رهنلا لاق داقتعنالا مدع زاوحلا مدع نم
 [| تاذىفال ناكرالا ف لصاحلا ص قنلل تاقوالاه ذه ىفارتم دحاودقعنبالمو ركمريغ تقو ىف لفنلا نم
 ا | قصقنلا لدي ال بحاولا ءكزينال ما صقنلا تورث عم تدصاءحاو ءلرتول لام طةسف تقولا

 ًاروذنملا نعاةلطمروذنملابزرتحاو تاقوالا هذ ه ىف ناكرالا لعف فال ةقيقح اماوق ىهىتلا ناكرالا
 ظ أاتعكردبف لدي (ملا بجاولاو هلوق) | هريغ ىف لصد نابجوو مئاو مص ىدااذا تاووالا هده ىف

 أ ًأامهيفاطانتحارصعلاو رعفلا ةالصدعي امهتهاركق الفنو حلا اذه قحىف ةءجاو تريتعاف فاوطلا

 ا أر  هنالطق سورس هملعو ةهاركلا تقو لخدولىتحةوالتلاكومدلادوع»و (هو الت ةديحتك هلوق) 2
 أ ا وانتي عنملاف هلوق) ةمنملا حرمت نءرهئالماكب جو دقوءاضقلا ىر# ىرف ةال_صلا ف نكمل ناصقنلا
 || لوانتم فدصملا مالكف عاملانانمجراشلاهركذ امنا لعاداقعنالا مدعىأ (زاوحلا مدعو ةهاركلا

 | 2 ةهاركحلل 2 ا



 ش
 دس

 ةدقلا ىف هانئ ةسافاواق نيتعكر ةهارك مهوق نما ذحتأ ن يتهكرهالصردةبولو انهريجأت ةهاركحلا

 ىلا نعهيفول كلا نعرهتباعصالامااكنيب اسقيفون امهردق نم ىلق الاوهام ىل هلم ليلقلا
 رذعلا نموهوضو رفسكر ذعنمالا ل والا مصالاو قفشلا بغي لام ىرخا فوةياور ف ب رغم اريبخأت وركن |

 عرش اذا هنا نم قيسام ىنءب رمام ىضتقمو فالجخ ةءارقلا لي وطتب ةهاركلا ىفو رد لك أ ع نوكينأأ
 كاستشاىلاو همهم ينيسكرردنأملا مل_ءاواهمدع رح رتمركم الهيل ادخ سعثل اريغت ليقرصعلايف

 رهن حصالاريغ ىلع ىنتد هركمالو حاسي موهلا ءلاسبتشا لمق اهب ى أول جاحربما نب لوقف ةدعرجت موه
 اورخؤب ملامربذي ىتما لازال مالسلاو ةالصلا هءلع هلوقو 54 موهنلا لات |ىلااهريخأت نا لعلئلدلاو

 ةروسأرق مالسلاوةالصلا هءلع هنا ىور تلق نافريح هلعف ىلع بترتنال جادملاو ب رغملال هن ىلعريذل] |
 ناف هبف نام سل كلذ نأ, بيجاهو ركع سمارم أَلا ن ىلع دب كلذو برغملاةالصو فارعألا |
 دملاودملابانن هناك م السلاو ةالصلا هملء هلءف ىذلاو عرش م ةهاركلا تقو قارنا اذا مهانمال
 ىأاةلطمهلوق ) ةيانعربخألازاوج ىلع نانأ نب ىسع لالدّسا ل طب هيووفعم هرخ ا لات قولا لوا نإ

 ةيثيحل اذه نمهمالكى ةءاكلاف فصلاوءاستشا| نب برغملا لمت بدن ىفقرفالفىأ (تقو لك
 ةياطرابهراتخا مغلا ىفةغلةمعم (نيغمويهلوق)  مغلا تقو روت برغملازانمهنحرصيسام ل دل
 قاطم فنصملا مالكف مويلايدارملا نا هنمذدخؤا ) ءاشعلاورصعلاك هلوق) ره ىمعملا س م

 ءاشعلا ىف ةعاجلا لقتو ريغتلا فرصعلا عقتالملا سم مغلا فءاثعلاو رصعلا لمت ناك امناو تقو
 اهراّخاو رم ن4 هاو رىأ (حماةفينح أ نعوهلو3) رداريخ توالت ءالضلاكن اذالا كو, 5

 ناكفءاضقلاو ءادالا نيدد درتل اريخأتلا فودابغلاو ةدجل |نيدد درتل | لمعمل ىف نا ههج ووىناق# ْ

 عقئالئلروظلاىفو ةعاسجلاةرثكهباعر ر عقلا ىفريمتأتلا هو. (برغملاو رهظلاو رمفااكهلوق) يلوأ |

 ريخأتلارضالفامهتقو ىف ةهارك الرهظلاو رفا اضب اوب ورغلا لبق عقتالثل ب رغملا نو لاوزلا لبق |
 اذه سعف اندالب ىفام|ةلل اهيذ تاقوالا ةباع رو مومضار ارعاتشل ةرثكسل مهرايد ىف اذه ىنرعلا لاق نك |
 نمنوع»نعالف ماوعلاالا (حماةالصلا نعمنموهلوق ) ردلاو ربنلا فدرقاو لوالا كل! ىعاربن ا ا ْ

 هدو هلوق) ةينقلا نعردالصا لرتلا ن مىلواضعبلا دنع زئاسمل !ءادالاوابن وكرت مهتإلا ع ا
1 2 : 8 7 0 . 

 دعس ناهر كم ةينقل |نعرهتلا ىف نكمل ه-رشو يونتركشلا ة دس فالخوبمسل امدهساذكو (ةوالتلا

 تاولاصل |بقع ل عفن امامأو جارعملا قوهربغ قف هركمالوهمف لفنل اهركب ىذلا تقولا ف ةالصلادعبا رش 0

 منان (عولطلادنءهلوق) ىهتناة نسوا ةمجاواهانودقتع ماوعلانالاعاجا هوركشدحتلانشأ
 دفتالاهافسوىا نعو تداسفر مقل ةال ص قوهو سهلا تءاطولفر + نءدعروا 97 ا عت ظ

 ىأ (اوتسالاو هلوق) لوصالا ف ثكنعىوجهنال_صّممأ سعذلا تعفترااذا تح ريض ن -اوأأ
 ىنالو سمثلا لو زب ناىلاراهنلا فانا دنعوهمو ركلات قول اواولاق ءامدلاد كف سمثلا م 7 0 ١

 دارملا لءاقدالص؟ ادأ نكءال نامزلا نمردةلا اذه ىف وراهنلا فاهتناب قع وهاءاس علا لاو زن ْ
 ميلا عولط لوا نموهو ىعرشلار اهنلاوه دارهلاو !نامزلا|ذه ىت وتر عقت ثدحتتالصلاز ودتالهْنأأ
 ريبهدلا نأ لسعاو ىوج هيدّتمم نامزب لاو زلال دو لاكنا افصن نوك.اذه ىلعو سهعثلا ىو رغ لل

 لاو زا تهوي ريدم :لا فر ناعاسجا هتقودالصلا ةهااركمدعل لاو زلا تقوب ريمعتلا نمىلو!ءاوتسالا' |

 عش (نيكجبمال:م ىلع)
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 ان بوجولان ال سءارمعا ضقرارفصالادهيزومينا نبني لبق نافردمعولطلاةرطن لاطتف ةلماكا
 اءاف تد>واإك اهادأدقفىفاثلاموملا نمبتقولا كلذ ىناها ةقاذافاصقان سلا ناكتقولارخآى ناكأ .

 يي يي يري يي يييريربربلالال0  تتتتتتتتاتاتتش©شطصطص+[©ت0تلت0ب63-

 || بسلا ناامهتي قرفلاو عولطلا,ل طب همويرقسامأو .(هموب رصعالا هلوق) .هل.قامدارملاو عمات
 أل تدج وف لماكه لكرسقلا تقو و تم واك اهادأ ه.ذاه ادأ اذا صقان :ريغتلا تقو وهو تقولاوتآرسل ١



00000 ٠ 
  2ا (نيدملا تف نم لوالا زحلا)

 لم سرك ]| هجر ىف ىلال نرشلا هرك ذام ىلع تاداو رلا عم ىف هم حررمصلل ف لاذع رردلا ىلع ملال ترشلا

 هلوق ن ءرضلا اخ متنا اهب لعن فد رخماو عسب , رافاذكو تاناوراع م ةرامعصنوحاضت الار و )
  0المأ ةعامتاهادأ ال مأ رح ادت ذا اذ أم لماتف يملا مالك ق الطاو رف لون فلا |

 اورج طو رثلاهذه طرتشا ثيح ىباحيدسالل افالم عما ىفاكالما د لامعا نمسانلااه لاصق

 سعثلا اردد ىأ هدشتلا لعاهرسةدشدار او تاعردتل تا نمناسلغلاةلمهملا ءاحتان وءاغلا |

َ 
 ولف (سمثلاريغتتلامهلوق) رد لفاوتلل ةعسوت هيذنال (رصعلاو هلوق) هداز ىاراذلارحّة دش لثم //

 ١ *ةىلاريخأتلاو هلوةوهو هبلاريشب ام ح راسشلا مالكىف ى أ سو رد»ركرالءيلادغريغتلا لق هرف عرش نايس

 الفعوضلا ب هذب ا رصالاوهو صرقلا ف نيءلاراتال ن ان(صرقلاريغتلةربعلاو هلوق ) رك سعتلا || تعلو, يبيت /يري

 "انالاماهلوذ) لاو لا دعب لصحي *وضلاربذتنال_ (هوضلاربةةلالهلوق) ةريسةير صال همإ] *ةاببج علو ل اصمميو
 اشيلاربخأتبدنو هلوت) دب اضعدي مالا عمْئدلل ةهازكلتابن ايقتسالوهبرومأمهنال(هو ركمربغف || 4« كر_ تاكو يسم كلارا
 : -ابلص : مالسلاوةالصلا هبلعناكرمش ننام:لاثردحتاهعدق: بهمس ىفاشلادنعو (غاأأ 77 ا 20

 ٍْ ب ز ءانشعلاريخأت بهمس مالسلاوةالصلا هيلع ناك ة ز ربخأن ءدر واماناو هلائارَعلا طقس 21 لانس 3

 6 ا اوةثلاثلا هل دلا قر قلاب و رغتقورادقمىفاءاص» ناكىأهتلاثارَقلا طقس : نيحاهملصد ناك

 ل (ثاثلاىلاهلوق) بيدهتلاس ر هن لسع نإ ضو هع | ىلسالا ىازلابو هلوا معي

 0: ودل مدلك قةلحادةياغلا رتل لوزتو شل القاسم رولا اةرامعو امهريغوراتخماو 7 8 و :

 الماش هقالطاو نعت :اور لئلا ف نأب ترفظدقو ةيلل_نشلا فن كلر نفنصا الكر 2 -راخ 1 0 كارب دال

 ١ 93 ادعي رعسال ماليبلاوةالسصلا هباعلاق هع مماارعمل |عطقربجأتلا ىفنال ف. سلا هاتلل ولا نإ رب لإ
 م ذب. تانسحلاناىلاعت لاقتالزنان م اموهندب لصحام ىب يحل[ م ةفيصعأا مادخان وكر ن ! ىنعملاو و 7 مدن لإ

 0١ .ع هل و - ٠
 ل هلا يف ف يملا اماءانلاب ئادبلاوىضرا ١ * .عوةنعلو يالا ؤديقوةيانعت ابل 0 1

 نار ذامو لملل ارصقل هلع مونلا ةءلغباهتقو نع رعت !ا جا ارخافوخ اذهىل_عقرفلاهح وو ربنأإ ةقدلرب ل كرر تلررإ 0
 / فصلا هنأب رهنلا قهيفرظ:« انا لماناميسا لع 0١ و قلع :

 اون قا ةءارقك الفالاو ةجاحريغل ا هدعب ثيدحناو ةعاما توف ىئذعن !عاشعلا لق مونلا» 2 ءوأإ مى كاع. 4
 ورثان وهب ريهطلاق و ةيلالمريث سرعلاو فضلا مم ثردحلاو هةفلاو ل اذمونيحاصلات اراكحو 0 ع انو

 7 هن لعدارامىلاءاشءلارمج أت ةمنقلا ىنو مالك اهلزاح رجفلا لصاذاو مصلار امثث ازهر : مالكا كاربإلا را 85
 2 مدعلارب> ابوهلو3) ر راع رك مركب مولا كامتشا ىلا برغملاو سعثلارارفصاتقوملار هعلاو لمللا ل م 9

 هءلاكنعغ موب ننعامسفام ليت بدنو هلو نم ىتأ. سانا هبلا هج احال(مغو 4| نكمملاذاءاشعلاو

 ارنا د:) امهربخأت تا معو+ |ىنك.ماذاهناديفي : نع مون هلو 0

 | اطافسقت هنفسد دل ثيدحلا لبق نافارتو للاب تال صرخ اول عج !مالسلاوةالصلا هيلع هاوقل )ل ءللا

 نان( ايتنالاب قش , نلهلوق) ةيانعلوادملا نممعالملدلا ن وكب ناز و تاق ليللارخ ايرتولارمخأت
 نص ةربأ مرتو اف لكلارخآن م مو ةبال نأ فاخ 1 ياعم 2 مونلال فروا قسد م

 اذه ىلعف ةكئالملااهرمذت ىأ ىابزةروضم ل دلل ارخآ نء| ارق ناقورخا 1نءرثو لذ لل ارخآن م ما هه قنز

 0 امنال لولدملانممعاليلدلا نو: نازن وحب مدقتملات , دا نعت اوجلا نه ق.سام ىلا ةجاحال
 |ىلصو طقشتسام مونلا لبق رثوا اذاو: داحو[كحامهداتال هءلع قاطملال مف د_قمانهامو قلطم

 ُُ ةدلجولا| ١- اولم> | نم ديل !ثي د ن نمدافملال ضفالا كرث همزلو رثولا د عدالو و : ذه اال هل تتكأم

 ظل بعتو هلوق) ارتو ليلا الصرخآاولعجا ىنيعلاو ىجابزل زل فورهتلاوردكلا ىف هلثمو هملاليترشارتو
 | تزلج انلا ناكاذاوةلسلا بز 4 |ناكاذ !مالسلاو ةالصلا هءلع هناىورال(+ 0



 اء! (نكحبسمالنم ىلع

 الهلا (هقفاوو هنسحت “اف هلوق) اهماسدوجو مدعلاهضارتفا ! 57 (تسانت السل كانك

 موناموب نمد راثكع لاح دلا ناريخ | نمح مال- حا -اءاضقلا وحولاك ||

 0 و اناكمانالا رثاسو ةعمس موو روشك ويونس
 هَ ىف ذوءزاغلأق هعتتو هند“ *لا نيا هعمتو هلاو ردقااللاقف موةالص ةنسكوه ىذلا مولا

 0 اضقلا ىونالو رتكلا ناهربلا ىتفادبو ةملالمترمشلا ف لاق 1

 هنو ننام فال طقف ةمال_علادوةفملاو لاحدلا مودى ةقضح دوح دات رهتلاف قرأ ذو

 حرش ف ىلكلانزعمىدان داحون ةمالعلا و فام را اذهدي وو تلقال ها هلدوجوال تقولانآف

 همسات اقوالا نا عرش ةالصلاتاقوا ناب نمغرفاعاو هاندروال ةلاطالا فوالولو ةمشإ

 لعافلاو لوعفلل فاضمرد هموهفر غلا ةالص ىلصملاريخأت ىأ لاحرلل (رهقلاربخأت بدزو
 امأو حالا مظنعا هنافر فل اناورفسا مال اوةالصل | هيلع هلوقل بود: هريخأتلا ناك اغاو ىوح فو
 رحل نع ةملال نرش ةعاجلا نع لاح رلاغارف ىلارااتنال اهريغ ىو ساغلا رعف هلا فال لضفالاف أر
 مالكرهاظو ىهتنامهغارذراظتن :ااهلكت اولصلا قلضفالا كما جالا فرمث نعى وحنا هل نام هفلاك وأ

 0 ءرحرا ةسالاب مو سلغب لخدب لقوةياورلار هاطظوهورافسالا,:ءادرلا بحس هنأ دلل

 ةيلال نرش ةقلدزمرعفي ساغتلا ةمس ف دحال فالخال (لضفاسلغتلا كانهناف هلوق) ةنأس
 اموردتيآن ي»عرالاك (ةنونسءةءارقب هلوق) ريخأتلا بدنل دست (حنار دق. ثدحح هلوق) لا
 ابمفهقهقواىلصو ةراهطلا نءاهسناب (داسفو وهسرهظول هلوق ) ا ان نع

 نمنكملارا.تءاعمنونسملا هجولا لع دال نع نكملاراستدارزنلا قدافأو ى وجو ا داو
 يبتسملا كرتيالف موهومداسفلا نالادج اهرنؤد ل.قوريك[ث دحداسةرهظول نا اضن | لاسم 1

 (ليعتلا بس ىفاشلالاقو هلوق) سنا عول طك شلا عقب تى هونؤي ال نك هل-
 ةالصلاهماعهلوق انلو هللاو ف ءدرخاو هللا ةجر هطسوو هللا ن اوضمر تقلا لو ,الساو الصلال وأ

 ىلصت سو هيلع نبا ىلص هللا لوسر تي أرامدوعسم نبا لاقو رحال مظ ا هنافر عقل اداورغسا مالسأ
 نعو سلغ اهتاقيم لق ذة مورر غلا ىلصو عمج برغملاو ءاشعلا نمر عج نمت الصالا || ةممرمغل الم

 نوك: نافاس عشلا ىءارتت نفور فل ااذب ىلصر بلاط ىنأ نب ىلعن اك لاق همب| ن ءدب زب نيدو

 ةعاجالضف 0 ثلا صوامع سوتو ةعاملا رتكتراقننالا نالوا 5 7 5

 ةيدارملاف عصنتلو ل-ةنل|لهأ دنع ثيدحاركتموهواب ب كذنب هاربا هيف نال جرب هبل دتسأأ او
 ىنعم نمانه قءلاوهو لاملا سأر ىلءلضفلا ىأ وفعلا لق نوقف اذامكنولأس ىلاعت هنا لاقَلُك غلا

 اهتقولم ةئأاهتاقس لدكتور سلا لسمو هان ةو قطز نار عأت !!نالةيا: + مدعلزوأ 1 ١

 ناىلع لدفاعاج ا هءوللام لاحالو هعولط فك ثاادنءالوردف لا عواط ل. ةاهلعفزئاحريغذادأت 2
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 دئمواسبب لع هناو عصلاربخأت داتا لب مالسلاو ةالصلا هءاعهل ةداتعم نكن تقولا لوا ال

 عمةالص لكى هدنءاسصسم لمعتلانو مقكساإ 33 ك (ةالص لكف هلوق) ةيانعدا عملا 471

 5 رتالئردقب ىلقو تاعكرس و ةماقالاون اذالاو* وضولاردقردقماهتقوترغملان انس
 هلوقل (فصلارهظوهلوق) بيلغتلا ىلع مالكا لهوا نرغملاادعامةالص لكم دار 1 نارهاظلا
 رهظلا ف احخربخأت بدنا ذكو ّمهج مذ نمرحلاةدش ناف فيصلا قرهظلاباودربا مالسلاو ةالصلا هيأ
 قلخ دي نارهطظلا هوركملاتق 8 ىففلثا!لبق ىلصن ناريخأتلا دحو ىاصنسا ةعجلاو#ا
 و ارا 2 ل و ئدلكلا انرانع عاوعأا اذاوفالتخا 1

 باسة-ايراعثا مالكلا قو للاقرحلا نكس ناىلاه رأت فالتالان ا نم دشرملا ةفض نعو#

 هاي ىرتو دع سلا رتل قاس غانا هنأ نءردملا قامو ىسوتناف» راو عسب رلار ارولن لمست
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 41 قفشلا مالسلاوتالصلا 1
 م ةثالثبر اوغلاو هنالثعلاوطلانالو لطأب هناو ةغللاىفس ابق ضاسسلل مسالا اذهتامثااسومف لاقو 2

 هلوث) ءاضقلاب و>و مدعنم هب جدام لع يرسل اهانل ناره (ينل اهن س>او هلوق) | ا

 )م ( نمعملا تف نم لوالاءزملا) 5

 ماع لد نم ةدزع كان اساهنلا عجر مامالان ا لقن :ىتس هيلع ناسلل|لهأ قامطال تفي هنو (ةرما

 ١ |ةمالعلان ع تاويل قو رد طوح ا هلوذو عسوااهفوق طوساملا قودر | ىلع قفشلا ةناحهلا

 ْ هياعهلوقل ىوتفلاهملعو لاقامموق ىلع ىثمناهربلا!بحاصن تب ممالاوهمامالالوق م أو

 ءلا ارتشاللامفن ضاسسلا ىف ةدقدقح نإ ْن ؟«الوز استمل ان اهمف ةق رت

 طسولا تقولا لوح دلرمتملابر اوغلاىفاذكف ىناثلا رعقلا وهو اهمف اطر تكول لوح دل نيرخلا
 || بهذا جرحا ىنعم ضاسلا رامتءا نال ءانعلا تقول حاد اهاهذمفةرحاوهو

 : ل ىسوتنا لدللا فصندعب الا بهذاخ ةكع ضابلا تيعاردج ا نب ىلىل لا لل اقو ىل-: ءالا ثلث نم

 ةروهو قفشلا ضااماو لدالارخ ؟ب.غب كلذو وحلا ضايب ىلع ليلخلانعىورام لي زلال
 1 دننأ حوفتأر ىنامث هار هفااىف ضامس لا نعةرحلا عولطرخ[تنامردقالملقالا اهنعرخأتي :الفور# |

 1 | لءاسنوت حربا هنال هءاع داعالازوكال هنأب اهفوق ىلع ىوتفلان ان مرارا فرك دامس

 ,ىلعل مل انشالذ نم: هئثدج ون لو نامز فالّخاو | لماعتو ارو رضو |ليادفعض نم بحومالا
 امحاصو بناح ىف مامالا ناك اذا اول اق ل مق ناقة مسملا» ذه ىاكمملاهزاعف طامتحالان اك اذا اهس
 ْ يار كذرعبجأ تاق امهفوقيذأ ءاشناو هلوةبذأ ءاشنا رامخاب فما رع ؟بناجف
 اه مه مامالا لونتب تقي هنا مصال افادت نك,ملاذااماو ادهتعىتفملا ناكحاذااعدمةمهنا لالا
 م الان ورءالف نورخ : الا ضعبلا اماو م لا ضعب لوق هنا نأ“ لاو ةمجارسلا ىوأةفلا فهن حرصك

 .: القل ىقي هنا ىدنع تح اولا س دنقلا ىف لاق هنافةرادهلا حاص مونم هلوذ دوج وعمامطوق»

 نم قس امللىدنفأحو . دان ردا عاش لع ذرال اللقا همنا لاح لك ىلع ةفشح

 عمامملوتب فمخالا ىربال عي اشملانموخ الا ضعملا ناد 0 ر مامالان ا

 0 هلا ب>اص لوقن رع دافتس اذكواح > رم ناك ناو امفوَقب لهعلامدعدمفب هلوق دوحو

 1 هاضقلا باك ن نهربلا فرد اذهب و لاح لك ىل-عةفينح ىف لوقب غب ناىد_:ءبجاولا

 رهاظ ) للا ثلث ىلاءاثعلا تقو ىفاشلالاقو هلوق) مامهلان يل اكلاو ةءجارسسلا ىواتفلل

 0 لي هقالعع لقت ىلعدصر 42 ىلب زااهز "ذل فالح هل ناكولذ اكل كَ دلو هند : و انندب قالخلا تو.ن

 .رخآاماو 00 ىلع ىفشلا بمغك لدي هنااوعجأ دّقف هل انام هفالخ مدع د فقنأم

 ب لا تقولا ناسدارأ هناىفعحراشلاهرك ذام لمح ر 1

 ضرف رتلانا فالخلا ىن. 00 هركذامو هلوق) ىرودقلا رصتخم ىأ (رتخغلا ىف هلوق)
 دل, لخديملهتقونالىأ (بيترتالءاشعلا ىلعمدقبال ن كلو هلوق) امه دنع ة نس هدنع
 ا ءاتملادان رهطظو امهالصوأ ءاشعلل امسان رتولا ىنصولاسعذ رهظت ةرغلاو ءاشعلاتقو لوحدي

 1 ولا عفو القمص الفان عت هنالامهدنءالر دعا ااذه لثعسترتلا طوةسل مامالا دنع هأزحارتولا

 دباس رثال هنالا هه دنءالءد:ءرتولا ةالصدعي هداعاسنت رت حاص ناكح وادعرتولا لبق ردقلا
 تناك ءاوس هل مىفز وال وهو نه ىلع رئاعلا فذف هللعىأ 2 م هلوق) ننسلاو ضد 5

 ةئيدم هرخآقةلمهملا ءا اراابو ةهعملا نيغلانو ءانلا م د (راغلب هلود) ىبابز ةيطرسشواةل وصوم ن

 ١ (ىاولحما هلوق) ءاتشالواقم ص مهضارانع علقدرملادكي هال دربل اهدي دش كرتل ادالد ىدق اة ا

 ريزعلاد.عهعساواهعسو ىولحما لبعىلا ةمسن نوندرخ آى وواو اهدعد واللا وكسو هدمها |ءاحلا رع جف

 ةلمهلاءارلاو هلوامذب مز راوخ ىر كحبلامعمىف (مزراوخهلوق) ةئيضم رهاوج د-جانبا
 اهيل جالة لس قابتالاه برس نيد مز راوخ ىت_همىفاج ر + |لاقاه دعب ةهعملا ىاز او ةروسكملا

 نحكذلك 



 | (نيكسمالله ىلع

 رمتءا زرغ امدح ناف (حاهمشح زرغت نا هلوق) ره نيتالصلا نيبام سانلا هنحت ىذلاوه

 ىدهازلا قفوو مادق | دعم .ساما ىلع< اشااةماعو ههدقب فدنو مادقا هد ناسنا لك ةماقو تما : 5

 3 000 رع ماهبالإ فرط 0 نا فزط نم ةعسسأاو» ع 1

 هلود 5) ت ا علا زارع نءالاهبجاح لص ءسمثل| تراصاذانةلمقلا ل _ ,

 لهي : هلوق نءهريخأت ىلوالا ناكواذذعش لاق صغاشلا ىلع اتا ةدانز دعب ىأ (همالع لظلا غامل لعن :

 م ةدان زا عضوم سأر ىلع طقن سهلا تلازدةفةدانزلا ىف ذأ ا ذا جا زا لاقإك ءاغلاب هفطءو دار د ا

 لوررز كفن 0 ىأ (لاوزلا ل. .هوهف صني لالا ماداخ هلوت) لاوزلا:ىقدوعلاىلا طا سأر نمن فأل 8

 ني 00 0 0/ | ةشلا فاح ريدي كان درغلا ةهج نئاكلا ص اشلا لظ صن تعفترا اماك ةعافترالا لاه

 ريب تزور. كلور 00 || لي زةريهظلا مأنق ىأ (لاوزلا تقووهف هلوق) برغت تح قرشلاىلا هلاننوكمف سكمنادقفدازأ :
 0 د4 0 رخ آف لاخضالف ىو ادسسلا ريظنت طقسف لاو لا ل.ة تقوىأ فاضم فذح ىلع وهو امش
 ند فرط ما ترها راهتلا قرط دغأ ىدؤد هنالهن ى ا (رصعلاو هلوق) دول ل 1

 تاعي: . 1 ةلاومو تقولانا ةصفاشلاو ةتداعم سءْثأ|تدرغول (عرف) ىشعلاودادغلانارمعلاوارتمنرآ مل

 0 لاو 00 رصعلا هتاف هناهلكذ طقتسا املف سهثل لا : رغىح ىلع رى مان ماللاوةالصلا هلع هنال دون

 قدير تا تقل هدت ص ثر دول او رمصعل اىلصوت - تدر و هيلعاهددرات كلور ةءاطو كتعااطق ناك هنا مهالا لاق أ

 8 بثور م 0 ا اندعاوو 3و قرش ناكر راع اليعتأو نسح دم سل ىناريطلا هج رخأو ضانعو ىواع

 هذإي ل 0-1 3 ّْ او سعشلار ةدئملام رصغل اةالمغ تو دورا عدلا لك اوما (مان حم الاقو هلوق) ره هَل !

 16 7 راكم يزب "7| هاو راموتالصلا كردأد قف سهلا برغت نا لبقرصعلا نم ةعكرشل را مالسلاو ةالصلا هيلع ا
 0 * ١

 رممعلا ةالصو ىنمع رامتعخالا تقو ىلع لو#وأ اداوم خ حو 7
 00 / ىهر لة كو رد بهذملا ىلع ىطسولاى م

 47 7 تا هلوق نالفدد" الااما عاجالاو ةنسلابو ةفيرمشلاة الانا ةالصلانوك ىلعش. الاىأ هيقفلاكا :

 تقلا فطعلل عملا و اووى طسو هلادهعىضتقب هنا الات اولصلا نءاوطذ احلا 3
 تانزرب . (فةيرر عاب سن هلقأوةرباغلل ى

 7 او ددع ور ١ هما دم واسال ناو نضل لع كدا لعتملاذا عمد امنا لالدتسالا اذه ىنامرقلا لاق ةرورع ا
 ةيعملا ىنعملطبوأ نيرثك آلا ىأروه كى ضغلا ىنحيتناكاذااماف لا لودخدي تاولصلا نم

 0 تمير 0 لازوردي

 ى م :|عاجالاب دب كو , الا نءادارع سل |تاولصلا ن وكت لاق ناىلوالاوالذةدعاهل انمررقملا 5
 ى . ضل يادوب

 6 - ىف اتزرر تو نوكي عب راما سس تاواسلا مفر طمسولاةرب خا ىأةرباغلل ضد ملا ىطعلا عب اواوو هلو 1

 رضاع نزاع الا طسولاباطب .
 هلوق) انش هنملقأ روصت, القناة روا

 1 رم فهو. سلا ىفاشلالافو

 تا م ممهاور قفشلا رون طقس ملام ب رغم اتقو مالسلاوةالصلا هماعهإوق هملعةدحناو (متاردقماهتق

 عير نونلا هنوكى ل لاق. نكل ضاسلا ىلع ىت خلط , رونلاذاهل وقل نونلاب هنانيعن ام ىجان لا فوهرغو

 "ير || نا ىو رام هضراعن الورون ىنععءافل يروق ةناور فو هناروت ىا ةئثمل ايرون ود ائاوهن -أ هشام
 عد رشت لوقلانال لمعفل |ىلعمدقم لوتلانالامتقو لوال درمان رغما ىىنلابمأ لير ,

 ل 5 00 انام: ىلعاذهو ىلعفلا فالك ةيصوصخملا لق 9

 نوكحي و قفشلا بيغمدنع غارفلا تو ركذر لو سعشلاتبرغنمس- ىفاثلا موبلا ىف انين 'ٍ

 ىلاو نتالضلا ىدحا ىف لسءفلا ءادم .اىلاةراشاكتمالو كل تقو نمتقولا نذه نيبام لد ريجلو )وا

 ىلعث.دحلا اذه وعن ةرعفاشلا قلعت دقو جاء ز ةهاركتلا نعاز رت رخؤن هناوا ىرخالاق هام

 هنال ضرتقم ل تو ها مل ءدتلا ىلص ىذ لاو الفم مناك لد رم> نا اولاَعف لفنتملاب ضرتفملا ءاد_تةاذع

 صح دق ل رمج نا ةراغلا فاك باو لاو سنالاو نا ىلعوهائاوةعب رشلا هذه كم لعفيلكتا

 وههلوق) ىفاشلادنعىا َت اعكر ثالث رّدةم لمقو هلوق) ةيضرفلانصنضن ا زاسشلةمامالا



0 

 ادي ّى كاوا ٠

 اس ند ين

 قاف 0 رو

 واض ندمت" .جد ا

 || هيلع هلا لص ىنلابرمصعلا ىلص ليربج ناىو رامنيدحاصال ىدنفأ ح وناقافت | اههتدو نمت 34 0 ار

2 

 ل 4 2 م

 ّ ا | سعثلا عولط ىلاءاوتنمو لاقممةناز اف كامو |لتالا ناالاءاسلعلا : نياتكم لا |
 ٠ | مدعب لاق نك هلا فاك فالخورخآ فأهل عضوه كارا ىرينا لام 5 اف اولا
 نمرانك جمر .اوهلوا ف فالخما مدعب لد اعلاذارل طر : همقوأ+ دبش لاق ىتنا عم تلا مدعنف فالحل

 ديل يملا ىلا زلاو هيانعلاو ةباهنل نحاس يسارا تيما يوكل ا|ىقفىوصقلادياغلا مه
 ا || ةيئاح ف ,ذاتسا اذكو هءفرط ىفالعالهناامهركذدءد فالخل االقنرمملاوردل |تح اصناعمر ماو

 ١ ق فالحالدار 1انأب باجيو ةرهاظ ةضق انمهم هندعت فال 2# تاش اقلاق ؛ناالاق بف رردلا

 1 ةداصلا عبصلا هلوأ نا ىلء ةمالا تعبأ دقو ىبا زلال وقل ةعب رالا بهاذملا لهأ ةمئالا نيب هبفرط

 وندوتملا لوو ناك انلو ا .ه دمع اشمنمب ىالتءالاع وقوى اني الف سهلا علطت نيو هر
8 

 ا ١ راشتنا وأ هعولط لقادا ارلازوكبر نالالودخ سهلا حولا ىلا قداصلا سصلا نم م ردفلا

 ل ىأ ) سهلا خولطىملا هلوق) ىبتنا ةمالا ه لع تعجأام لولدءناسيب ىف فالخملا|نننعأ ذل

 ل .ظلاغوأب ىلا لاوزلا نم رهظلاو هلوق) اياك الانين 0 اهعومل-ط ىل قولا

 ٠ || ةالصلا هلع رج ةمامالو الاوز ىأ سهلا كولرإ الملام ا هلوقلة لوالااما (هيلثم

 م ةىناثلا مولا ىنمالسلاوةالصلاهباعهتمامالف ىناسثلااماو لاو زلاتقولّوالا موملا ف مالسسلاو
 | لديرهاطلا ب ةراغل ١ كحد وهاك هم 0 : لمقام تهولا كل د دار اورردتقولا كالذ

 أ '[صووهورهطلا 1 ثدد 4 | طفل قفاومق هل“ م لظلا غوأب : وههإ.فامو مالكلا قاس. اع

 | ءلع ىل ريح هتمامال هلو ىف ريعضلاو هلذم ْئث لك لظراصو سعأ | تااز يح ىنأ- كامو قرهظلا

 ةماما ناف ها همىلالظل |غولم ند نتملا فام تقولا كلذدمدارعن وكن اّن ظن نا كاباو مال_لاو ةالصلا

 ىزعر عطلا ىنانمالاكو رصعلا ىف وها ات دولا كلذ ىناثلا موملاقمالسلاو ةالصلا ءءاعلب 0

 0 اوق) ىنبع هلءاقىلا ف اضم لاردصملابب وضنم (هءلثمهلوق) طق اس ند عشلا ضارتعاف

 م فامو قرشا اىلابرغملان هءافهنال هكر ىع“لاوزلادعد ل-ظلاودو ئثلانزوبز حلا )ع ىفلا

 : 0 ره أضر اودعبأم هب ع : دووالظ ى عملا : اولا

 ا | واممدنع هرهطظأ ادحوال لساظلا ىذد نع نم لثملا رمت اولفْنلُمم 00 ءاتشلاف

 |ىذدنع دنع نم للا ريتعمف اهمذاما اهلهأ سؤر سملا تم سن الى لا مضاوملا ىفاذه قاعاسلانءاللاق

 ةانضاى كال« نباةراسعو رهن و هلق امءقلاو زلا *ىغيدا ارملاو للا
 [|عوج رادغل *ىفلارردلا قنكل ىمهتنا لاوزلا لق *ىف هيدا ارملاّنال حماست لاوزئاىملا ءىقلا
 د ءدالمىدال لاوزلل هتف[ ضاوراهنلا فصن امن ىلع عقي نيح قرشملا لا برغملان معجار لظافرعو

 أ ا ملا تماستالوتلاعضاوملاف اذه هلوق ىفةراشالا مس ماو ىتنا احماستدعب الق ل اوزلادنع هلوصخ

 || فاالاق (لاوزلا" فىأ هلوذ 4 ىغفلا ىوسف:_همللال وقى ءانثتسالا لع دوعن اهاهأسؤر

 ||| 0 00 كام وداع توابل واتناو (حتاال انو هلوق) يار ةفاضالان عل دب ماللاو

 ادم نويل نيل غلب ىت>رصعلا ىبصن الن او لسلام لا رهظلا رخؤد النا طايت>الاو ةيلال نرش

ْ 
|| 

َ 
||| 

 3 ا

 أأاودربا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ماماللو همف ىلصاملابق اناكولذ توولااذه ىفلوالا مولا ىف-و

 || جوبنم» ابو رامو تفولا انهى مهراددف ٌرحادادتشاو عوج ع3 نم مرا هدد نأت فم ءصلا قرهطلاب

 ٌ ْنالو ىلبز ىناثلامو. ||قروطلات هولا الدق لد د راد هو ىل- د مالسلاوالصلاهيلعهنا ىوراسمع

 آ نيةيبالا جرضالف نيتناورلافالتاملا ار اطظنناكش هلة مءش لك لظ راصاذا رولا تقو بورخف
 00 راك يورد( ةفيشسلا لل. > لور وهو فوك ةمل البنت ن ترم هلا وهو

 || جركل اهراتخاو لمهم تقوامبندب نو كبف هيلثم للا ةروريصيرصعلا لت ديو لمعت لك لا روريمب
 ا ١

 ”ةوهو



 | (نيكبسهالن» ىلع)

 | قيقحتا ءدسءادالا بوجووانم 0س سا

 هللا قاحت ى. هقحلاه.:سءادالادوحوو كلذ ىلع لادلا طفالاوهىرهاظلا هسسو لعفلاب باطلاق 9 د

 ا ال ىو ص *اتلااثا 1 ]ةءمهم سلا هيردق ىادرعل اهعاط: _ساىرهالعلا هيدسو هتدارأو ىلاع

 مقهى بلاو هلبق هلوق هنعءانغتسالا ىوج هيلا ةجاحال لب وطن (حئالتا حرشوهلوق) لعفلا 1

 ءوّض هناك لسرزاجعر عاف يصل أ ةالص توو ىا( رعت غل اهالصتقو هلوق) ا طأ !ِ

 تتونمهلوق) 20 اضااريدةتبحراشلاراشأو ىفاتسهقلان ءىوج تدولأ هن ىج#“ ميم ]

 لدتساوردهلا فا ملافلاةعرهنلا هرهظةساودراشتن الال هءولط لوالةرمعلا ن اىملاهيراشا ( ميصلا حو

 قو ىبتنا هعوملام لو اوهو 2 قزبو قزب ني-ر هقلا ىف ىلص من لب رياح ثد د> ىف اعهيل

 نيدردُ ء:ا)تقولقاناو ارئاوالو انالصلل نا لاق مالسلاوةالصلا هيلع هنأ ةرب ره ىلا نع رابتخ
 ١ م

3 
1 

 ندير 3 |ةرهوج . ءاهشلا فارطا ى هو قأق الادحاو (قفالافهلوق) سهلا علط: نم>اهتقورخ اورد عل ش١ ل 9 0

 5 تاو ارهظلاةالصنالىا (تضرفةالص لأ اهنال هلو ) رمسعورسع لم قفاو قذأاهدحاو حأ اصلا ذ
1 

 2 ني ار

 ل 9000 ةالصلا هيلع ىنلا ليربج ماةالص لوارهظلا نان م ىنرعلا هن مزح امل سو ثمرمشنو ف أ همال كح ىف
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 هلع هلل | لص هلو ن نم ىو رام هلءلدواهربعو# ادا حابخ نم مريثك هيلع ىرح ىتنعلاهب مزحامو مالسأ 2 ١

 ديدي كر ل للرسول: «يساجم لالا ره درر تيتو رج كاس ا
 ١

 5 ىعونب .
 كوو فو ا لظ ناك نيحرهظلا دنا ا ا ا ب لص, 0

 هر لحجر رح كلاي 47 أ الصلاه ءلعىنلا لي ربجاهنف مأ الص لو انا دمفي ىاب زلاو ةياهفارهاظ نكمل ثددحلا هلل ظ
 الي يفرم دا رض ترك ريح ناىورامهللدو يصل الص السل

 | كدّمالو كل تقونيدقولا ىذه نيءاملاقمث ادح رغسا نيح ناسا مودل ا قو لوالا موملا قر مقل
 روهمشملانالسر نسا لاقو عصلا هنا عفان لس ل رهظلاتاولصلا لوانأ ن نقلملانا لاق
 , | داش مشلا.رك ذاذكر عظاانتءاد لا امهر ما نيتي اورتلثسملا ف ناكل ذ نم صالتفرظلا,ءادنال

 9 رسالة ليصل لاوتالملا هلع ينل لبر ربح ةماما ىقوةءناثلا ةءاورااركن انه انشا

 ا

0 36 
 5 نمْئطةةوهق قي قحالوالان ءهلاقرمص لد ريح ةماما ىلا هف انحالانىسنلا لالا ىلعل َالارككللا 1 2

 , ]| ةرداسملاهتقم تسرسل تا فمع زجنان مهباعبترامداسنلا ين اثلاتباو راما 11
1 

 متو

 ب ىذا ءوملاوءارسإلاةعيص تناك ل ل ع ٠ لال

 تناكلد ريسج ةماما نأ ىلع فوتولا مدعمانم منال ةّرعأط د هلي وأت ناك حب رصتا|ن متلعام د

 ١ نم ق. بشسامد ا اضارتفا تاولصلا لوا يصلاةالصن | ىف فالخال هناض !صفخت وءارسال اة 2 أ

 ىأ تضرفةالص لو ااهنال حراشلالوقفريغال لب رمح ةمامالةمسنلاب ,وهاغا ةيلتالا ف فالتخالا /
 ال هو ال_لءارسالا ف ناكض رفلا نا ىلع عاسجبالان .هرهغلا فاو فلا فك ضارتمالا دعب بدأ

 هللا لص 3 رتضكروبمشملا لاؤسلان مرهنلا هدر دات ابوجو سخا لوا رعفأانأب ىجورمسلا م

 اماورهطلاةالص مال لاوةالصلا «« ءاعىذلالد ريجا مف مأةالض لانا نم ءروشالاوهام ىلعدرباسف 31 ا

 عقدنأ اذهعو لاق ةضارتفالا ثمح ن نمةملزالا ف فالخخالا تورئر لا مهوتدةوالف هل.اقم ىلع

 دقو لب وأ |!تاكترا مدع ىل_ ءءانبتض رقةالص لقارهظلان |نمل.قاعىا روهثملا لاؤسلا

 ةمالعلا رك ذاَذهو هرهاظ ىلعس دلت امد اولا لّرارهظلا نا هلوق ن هرردلا قاماذكو ىءتمهنا تفرع

 هنقعت (هرخ :اوهلوا ىف فالتخالا مدعل هلوق) ةمقن كلا نأسمب تمدح ن نم ةيلوالادازاةلا ىدذفاحوت

 عسوا اذهو طمطا فالكم ءريغدنعمراقناو عاشملا ضعي دنع بصل الوان مرِدفلاتقو لاقف ىو ٍ

 ل 1



 (نيعملا تذ نم لوالاءزجلا) ١ ا

 نوراههدخأ مغىفناكو قب رطلا لضو نيد من مجبر نيج مالسلاوةالصلا هيلع ىسومءاشعلا ىلص نم
 ١ رأ ىلص ىداولا نط اش ن نمىدونو هلك كلذ نمىلاعت هلئأد 00 هو لع معو |

 5 هنال دجاع رش ادرعتم نكس مل هتئعب لبق مالسلاو ةالصلا هيا هنأر اتخلاو هرك ذاملا اعواطت

 ةعب رث نم قداصلا فكل ان هل رهظب اس لم-عب ناكل ب ىن هما نم نكي «0ةومنلا ماقمىةلاسرلا
 هناتنئاع لبقو ىسع ل ىو ىسوم لبقو مهاربا ل دقو حونةعب رش دمعتي ناك لبقو هريتغو مهاربا
 ةئان نملك لاعطقنب ل هنال صوصخلا ىلعال حرش هنا تن تيئاعديعتي ناكهناراتخئاربر كلا ىفو ,عرش
 ىاعرخي ناكها قاع انباىوروهدرعت ةيفيك ىلع فق: لو ىنمقلم !!لاقىدسا اوكرتن ل مهنال مدآ

 نيك اسملا ن هه+اح ن نمط نأ ةيلهاجما ف شد رق نم كنتي نم ناكو هبف كسنتن ارهش ماع لك ىف ءارح

 [ويركفلا ىالطلا ف ىذلاو رهت رك ذلاهتدابع تناك ليقو فوطب ىتح هتفيل خدي فرصتا اذاو
 ؟.كوهباعصأ اذكواعطق ىلد صب تاك ناو تيدا دطفل هيزملاحش قرخ نا دوركذلا

 ليقةالسو سما عولط لبقةالص ضرفلاَّنالمتف الم أ الص سلا ل.3 ضرتفا ل هفاتا
 ا 0 آف تيطأوةروص نسج أ قمل | دد مالبلاوءالصلا هيلع ليج ناك وروبورغلا

 |جرب برضم “ هللا الا هل اال لوق ىل|مهعدأت س ذالاو بلا ىلالوسر تن كل لو ةيومالسلا كي هن هلفأ

 هم ىل_صن نأ هرحاو ىلصي لد م كل لب ريج اسهنم أ ضوتف ام نمع تعبشف ضرالا
 7 ا, كءلعمالسلا لوقي وهوالاردمالور < رعال مالسلاو ةالصلا هبلع عمجرف اعلا ىلا هبجرع
 ا |0000 م6 اب سو تانوتن اهرب فلا نساهم تخف اهربخأو ةصدح قأ يهتز

 0 جيلا عج ىف كسلا نب نعاني لن ا ها نيتعكراهضرف لوأ كلذ ناك

 اوطرشةزاهطلا ناالا هل ود )تاذل ايدوصةملااهئال (اهيأد دن و هلوق) افلكمىاءابلا خم

 | هلوقهنمو (ءاعدلا هغل ىضوهلوذ , مدقتلاة نكن قفاكوهوادو> وهق. .سن ئذلا طرشو ىندب

 1 ىنعالا لوقو مهن كس كتالصنا م ماع لدو
 ا كوكا « ال_4غرم تبر ةدقو تش لوقت

 : |ء_وطضم ءرسملا بحت تاق 5 ىضقعاف تبلص ىذلا لم كم اء

 طع نم عد 00 ضارعال (تاضوال اداتوملا نميدو دانك ىأ هنلاج ترك دقوة لم

 هنوكب نا ىلع بصالادو ارخؤمأ دم نوكم ٠ نأ ىلع عفرلانىورب صو نم مزال ادحأو | بدلا
 5 ةو(ةصوصتملا ةدوهعملا ناكر ال اعرشو هلوق ) تد لس ىذلا لْمكملع ىلس أريد :لاوافو ذم ىلصال

 ةبعلارهظتساوةلوقنملاءامسالا نمنوكست نا لق واريبغت نوكمف ىوغللا ىنعملاءاقب عمدو.ق ةدايز

 | نال قنلاو ريسغتلانسس قرفلاو ةملالرشلا ف لاق سرخالاو ىتالا ىف ءاعدلانودداعرشش اه دوجول
 |هلوقإ) رخآ ئث هلعديز هسنكلا قا نوكي ريمغتلا فو ابعرم عضاولا هعضو ىذلا ىنعمل قبب ل لقنلا
 5 دب نكيملاملن كل تاقوالا دّدت نوجولا دة ىااهدّدت هدد لءلدب (تقولاا جم وجوسدسو

 هنا ىلع ةماعلاو علا دارت ىق.قحلاوان رهاظاسس تقولا ناكب سملاعم بسلا اهنمّدبالو ةسانم
 ًأىلاةيبسلا تفيضا توولاج رخىن> دون لن اف لصتب هام ىلا لقتنالاوءادالاهب لصت انا لالا ءزج 4

 ان 1و قاتلا الازم ضرع اتاني نحس سول ابوجولا تقول لول اهيوجودارلاةرهته مج

 | بوخولا سفن بدس اعسوم ابوجو تقولا لو اىلا بوجولاَمذاضا ىأ اذهو تقولا ىف ءادالا كر أنمتاالثم

 |[ سف: :ةانط شل ةدايز عم ةيلال_منرعث باطخملا هنا اكل !ىففءادالا وجو بدسامأو همذلا لغ-ُثىا

 أ ءادالا تؤجوو ةعس تقولا ف ناكنأبام نامزىف لعف ٍءلاعاقبا موزة قنل ار خشوه ىذا توجولا

 ٠ وجو انههناهتس ثرذ نياركذو تقولا قاض ن أب صاخ نامز ىف هموزلةمذلا خس ر 2 :بلطوهىذلا

 اباصالوه ى ق .ةحلا همس بوجولاف ىره اظو 3 امركم ءادادوتحو وءادأبو>وو

 | مدقلا



1 
 ََآ

 1 (نكسمالنم ىلع) 1 ٠

 نا ىلعمهقافتالاقافتاهنءىنعب هناف يرخمازواحتت لو ههرذلاردق نمرثكأ هسا ١
 ديال هيقفلادنعف عابت نباو رككىنأ همقفلا نيب اقالتءنا ىباب زل كح نكل رحب طقاس ةدعقملا ىلعاملا
 0 ركفال ىلا زلاهازعامنأ ريغ مرينلا ف هلتموة أت هنو لاقر لأ ار ىفتكب عاصم نادنعوءاملانمأ
 جرخملا نعو اهنعةئارلاةلازا طرتش و اعمتلحملاةراهطب رهطتدملا ناانهدق دقو عابمش نبال غلا
 بيها و ةفاطتلا ىف هغلاس هدم وةساحملا ماتش كر 3ك لسع 0-5 : وزعاذاال

 هحورخ دعب لوق» ناو بو رخل ىق ىنعلاو لوخدلا فىرسلا لجرلا مدقتو ةرعسقلاو ةذاعتسالاميذقت

 مدعامأ (ماثورو مطعب ال هلوق) ناهرنلا نعةيلال نرش ىنافاعو ئذالا ىنع بهذا ىذلا هلئدما 4

 اهتافماظعلاءالو نورلاباونتست ال مالسلاوةالصلا هيلع لاق نحلاداز هنالف ثو رلاو مظعلاب ءان ءاق
 ةعاج نادوعسم نبأ ور همح راش ضء.لاقو ممناصملا ف اذك دوعسمنا هاور نا نه مداوخا اوخاداز

 ماعلا, ءامنتسالا نعكّأ هنا هللا لوسراماولاهتف َنححاةلمل لسو هيلعهتلا ىل صولا ل وراونأ نال
 لئالد فولااقابع ءامتسالا نع ءشو هم .اعّشاىلدى -مفاقزر ا,مفانل لعج هللانأف ةمملاو ثور

 ثورلاومظعلام اشاره نحلا هلل لسو هيلع هللا ىلص هنماوسمتلا نحل ناريعن ىأ ظفاحللت

 هانت .مسعو هءلعمتلا لصون هرم ميباودلرخ | ؟افلعوأ اندتو اربع ثورلاو لك. ن "اكمافعلار اع
 .ايضتسالا مدعامأو وة رلانءايهتسالا نع ىبهنلا للع نم مومو َةمّذعملا ىلع ىنامرق هانأ |.
 رذع راسن 0 ناالا فرمثاملابنالذ نيعلا,ءايغتسالا مدعامأو لام ةعاضاو فارسا هنالف ماعطا
 ولو هلوق) مدلل مدلل نم هم .اءامىأ لكون ”اكمظعلار اصدهلوق نم دارملاو همت ح س ًانالق هوو ل

 ضرالاف 0 ىلدول كءربغق ىنعمل ى ماانال ةنسللالص#ناكوىا (زاحروصلاهذهيف ىع آس

 ٍخ 3 يم سلا الاذك (همت) ردل |ىفاملافالش ره هنعى ملا باكترا عماهب اس1 نوكم ب هذ ١

 00 , ل. اقلطمال نكلاهرايدتسااذكحاثاغلاو لولا فةل.قلا لامقتسا ركبوا ْ
 هللا ةل.قاومظ»ف طتاخلا ميتأاذا مالسا اوةالصلا هن اعدل وهو لئانلانالناتلافلوا 1

' 

 دو قرش لاو رعوأ اوه رس ن كل اواهوربدتستالو اهولبق

 امهيلءماكدتل او رماريغ فال ر ممر تو قدرطلاو هيف نوكرتس موق لظىا لطظناوءامل
 رْثَغ نمهنوث نعاد .رمتموأ اهطضمواامئاق لوين نأ .ركيور جيلا ىف هيراعو رردرعلالاامئاقلوم
 را هركو هبلص ف عجولائاقلاب مالسل او ةالصلا هيلع هلال سأنالفرذء ناكح نافر

: 
1 

 حر ا .ءاقيسو هيلع متن الص هلا لوس لادامنا هررره ان ءقبيبلاو مانا ىو رو برعلاةناقل

 ةمعمدا طوةرو كمةدحومو ةنكاس ةزمهب ضد ماو قسسلاو ىنطقرادلا هفعض نكمل هضدأمف

 00 الك ا 0 انيشةغربلا كور

 ةاتفافلتت

 ةلدأ ىذا #0100 ل رشاهنعلذعملو ةدما تل دوصقلا فر :
 ءارسالا لق ةالصلات ناكو ارش ثعةيناع ةردعفلا لبق ناضمهر نم تاحنةرشع عمبسل تسل
 ردا .الاو ىثعلا كبر دمح جسسو ىلاعت لاقاهب ورغل مق ةالضو نعت |عولط لق ةالصْنيتالمص
 دحأ اهاك لو ءامعلابودحالعمجتلو سلات اولصلا عومست# ملسو هماع هللا ىلص ضخ هلا ملسعأو

 هلوةبو نب رسفملا ن موعاجم ذاهف عوكر انونيمأتلابو رييكستلاب هالصلاحاتتفاو ةماقالاو ناذآلابوأ ْ

 لّواناى امر نانو تار جذوعالا ف ىطوم ل ةالصلا ف مالكلا مير ود# كلوا روهللا

. 1: ١ 

١ 2 

 و 6 طظناغلاو لودل اىأامهلعذ رك

ب ىئشتسا ندب هءلصق عجولا تاق لاب هلوقو هأ ى بلل هما لتشواًا ضو 1
 ا بلصلا عحو نه



 (نيعلا خف نهلوالاءزجتا) 1
1١ 

. : 

 ا هملا سو سوم لاقي نكلو خفلا,لاقبالو ىنعب (واولارسكب هلوق) اقيفوتواعج باحتسالا هفرعالا نا
 || هريمذ ىف ثدح رمالسوسوملاقب اسغاو سفنلا ثن دح ةسوسولا ثدالا لاق ةسوسولاهملا قلت ىا هلوأ
 | ةليبلا لوم ىف ئارشعلا طرش نم مهممو (هقحىفم_.سلاوأ هلوق) جارعملا نع ىوجنرغملاىفاذك

 || ىلاعت هلوقّدح ىلع ءاهفت سالا عضوم لسغىأ (حلا هلسغو هلوق ) رحمهدن عرضن ال لكلا كرتفالاو
 يتلا موقعا ااكمدسونأ (ةروعفشك الب هلو ) ىوج ىوقتلا رقأوهاولدعا

 |ةزوعف ثكالن هلوقو انش هنوقراغض ةطفحلاةكئالملاامأو نحنا نعاملاخاناكمدحالذا سنالا مهو
 أ ةروعلا ف تحولا ىدأؤلو ىضننف ىنأب#اكهبف بوجولاب عهنال اهحرذعز وأتت لاذ اجديقم
 ا | هم ةنس ءاضت الان اىلا ءاعاهمق (لضفاو بحأ هلوق) هوجو ىلأمسرظن هءؤو ةملالم لرش

 ا ||نمدي زازيلان عملا فا (اقسافرع هد ال تح هلوق) هيفام أ. سو بح أ ءاملا صوص هنوكو
 ا مثكولام فالذباذهو هاراركلارمالا ضتقي لو نامزالا ىونلا بعوتسا ىثح .رمالا ىلع ججار ىلا

 أ نمعنلاديغي مهمالاكره اظن العاو ق._سدقواةسافدي ريضنالث يح طوغتلاوأ لاستغالل ةروعلا
 نالحرمالا ىلع حار ىبنلان أب لملعتلا نمةيزازملا نعرععلا ندرك ذاماعساعتلطم ءايغتسالا ف شكلا

1 

 ا
 ا

 ا

 |نكترمو مارح ةروعلا فشكنالاق_افراصاهغشك نافءاضتسالادحأ دنع هتروع فشكمال ىهفتسملا ظ هصئامىدنفاح ون ةمالعلاةمشاحفتءأر مجبر اةزواحم مدعب ذِسَقَتَل |نم ةملاليترشل انع قسأمل
 ةردلاردق نمرثك أزوالاناكءاوو ازواعنكيملوأ ب رخملازو احم سهلا ناك هاوس قساف مارحلا
 ع راشلالاقمهردلاردق ن هرثك ةساحملا نكتملاذاراخالا,ءاهتسالا فك, هنككل ناف ىتكري 3 هنكما نا لضفأ ءاملاءامضتسالا ىلصملا ةمنم قلاقاهسسدق هنافاذهرغ ةرانعلا نممهف نمو لقأوأ

 |ىوتفلاهيلعو يلا هو قاللطالا ىلع لبقو (اننامز ىفةنسلسغلا لبقو هلوق) حاالصأ فشكلا نوال لب ف كلازوس مهردلاردق نمرثك |تناكن ا هناوهو هموهفع نأ ىتيذبال ل ضافلا
 أرح ىلعرصتقا اذاهنا لصاحنافالو ارت ا هإ:5 ناكءاوسبودنمءاملا نا ىلع دب باٌحكلا ىفامرهاظو

 |ناكامهتدب عج ذاو ل زالا نمل ضف اوهواضب املا عقم نيكءاملا ىلعرصتقا اذاوةنسلل اعقم ناك
 زمدبال ءاملاب ىجنتسا اذا لاق. نا قد رحب ةمظاوملا ةدافال نامز لكى دك مةن-ءاملاب ءاجعتسالا نأدف ةشئاعو سنأ ثيدحنم لصفلالّوا مّدقتامىلارظنلاو اذه تقلا فو لكلا نمل ذفأ
 نارعتسالاب سمن لاقي نااماف تحأ هلسغو فنصملا لوب لك شدف املاغجرذلا ةسامفلاةز واحم
 احلا تناكولا ل لماشوهذا لا جرا سمفلاز واح ن ابو هلوق هني رقب ةزواحملا م دعب دمقم

 ثيحراتلا م الكريش اذهىلاو ءاههتسالا موهغمنموه سلفزوادتملا لغامأو طقف ربدلا ةقلح وول عضوم لسغوهىذلا ءاجعتسالا ةيسنلاب باب دكسالاب مكحل الاقي وأءاسملاءاهلغ بيس
 نمهيفدنالهناف ةساسفلا نمبجاولا ل سكارف ى قا ريصرال ديو بحتسملا لصتت نعضدجو || لسغلا ضارتفا نا ىلع ءايختسالا ضرغي ىأ ليلو ل غلا ضرغي ىا بدعو فنصا|لوةدعب لاق
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 |لسغلا ضرفب ىأ هلوق) اضرف عويشلاورطراتعار هولع ل مهنا عم لسغلا ةيضرفل ىضفملاحويشلا
 | ةوداخ مهردلاردق واحلا ناكن او ضرغلا بج اولايدارملان أ ىلا هبراسمأ (جرخملا سغلاز واحنا
 |هعبراماسقأ ةسجخوملا جارسلا ىف هع-3 دقوام>او وانو:سم نيوسق ءامختسالا لع دقو بجاو لغلاف

 | تناكاذانونسملاسماخماو هجر تزواحتاذا عبارلاو . ةبانجلاو سافتلاو محلا نم ةضيرف
 أ سل ازواح نا هلوق) رعلاف <0>و ركذ ماست هنفو ةملالبنرمشلا ف لاق هإ-< ىف جرخارارقم ١

 ا | اذ كو ةيانجلا لجال ةدعقملا ل-غبوجو ءاملا,ءايعتسالا بحصانج ناكوزواحيلولاذكو (جرخغا
 | ةريعلا طقانس جرخملا ىلعامنال (مادختسالا عضوم ءاروهلوق) ىلا زان ذامءاسفتلاو ضئاخا
 | هتدعقمتناكولا ل ل ماش هموم هد اذهو ليز ةساخغلا نهددسج قامىلا مهالوفك رب هركمالاذهإو

 ب هردكح ١
 7 ناي 4



 اس م اكسمالثم ىلع

 ىل_ءلو وهو رادجلا طئ احنا دارملاو ضرالا هسع واب عسب اط احن قأنوأ رحاوا دوعل اوان
 انهردلا فرك ذو ىراق ىلءلةىاقنلا رمش ىف اذكهودخو فقول اك ريغرا دع مسمتلاز 0

 هنا ةصالخل ا ىلاو زعلابامةافال نوكداموةراحالا نمز وكام بامىف رك ذو انئاطعر افتقاد
 رادلار-أ للة نقلا فو لاق متهطئاح ءايفتسالاو داما هط ارسكو بامشلا لغو لاستغالاو وضولا
 0 داش واوان ةدشب نا هلو نارثلا نءزادلا سنك نم مهجاام ءاسقلاةل.سملا
 ار اتسم نكيملاذا .رخر دم ءابتتسالازاوج مدع ن مىراق لعءركذام ندع لاقي ان ةفلاخنالو زو

 هلصاوثدحا ىناواحن ب رغملاقلاق (وجنلاعذوم م-هوههلوق) هوو فقولا هلك نماذعتا /

 وهو وخلا عضوم ماذا ى مجدس | ولاهم ةحاحلاتقواسوم رتتس . هنال عفترملا ناكملا ىهو ةومغلا نم ا

 وك نار دعو وال :نيلؤملابلل ىأ كاطلا نيسلا نوكت ناز وصول بغوأ نطبلا ند | |
 هبفوا تنعش نيام ةعطق ىأ ةردم عمجكي رمل وه (رداار اوك دارملاوهلوق) انشدك أتت
 دقواسفمث رام الاب ىحنذ-اوأو ةملال مرش هن حرص سو ءاملاريغةعق هلا ىضتساال هناىلا : هراش أ

 ةراهطلاى لب لا قالطا وره منانملاىفداىلعداز ولراستخا قست قرعلاواءاسملابهليوارعست

 ىه انمىفادكه سد لأ اقءامقدعقاذار لان ىيغتسملانأب لئاق لب نزانالروطمال للقم هنالرطنرخكا ١

 لعجر اما نافل زد الور اود داما راسا 1 سابا را ىلال
 يملي وسعلا,ءاوفتسالا نوكم' ال ىتح هكرعالو راك ءارذعت نافهلا هش ركذلارمأو هسقعنمب رش

 اوه زيتسا مالسلاوءالصلا هل عهلوق هلملدو ت>اوءاريتسالاو ىّتنملا قوءارمتسالل ت اوطعت هل. قوطخضّنأ

 لاقف نري ريش : مالسلاو ةالصلا هيلع :منسانعنا نءنيديدجلا قو هنمرمقلا تاذعةماع نافلومل/ نأ

 .. .|+ : الااماومزنتس الةياور قو لو. لان مئريتس الناكنامهدحأامأ ريثك ىف نايدعب امو نايذعبلا ؛|
 0 هللا لوسران اذه تلعفل ل.قفةدح اوريو لكفزرغف نيغصناهةثف ةمطر ةديرسذ خافةعمتلابى .ثعنأ 4

 | قهتمف :1لقو ةرفيكيتخ ال هناىلاءاعاءاقنال ايري .هّتلا قو ىراق ىلعاسس ..لامام نع ففذع هل لاق

 ىفدأرملاو سكملاعاتشلا فو ىناكانهلانق او تلاسلاو لوالار 4 اندراندا ل جرلل فيصل اى ةدعقمل
 لعفتوا ارااو ناعضافو جاب زلالاقورردلا ف هماعىرجو غب سملازدم هركذام ىلع افسص هلثم نيتقإل ْ

 ردصو ف :هملاوركذامرهاظلا ل علو ةيلالمترمشلا ىف لاق ءاستّدلا ف لج رلا لعف لم تاقوالا عس

 ىدنفا ين ةمالعلاوازعلماعتلا نممركذام تلق ىهتنافلخ نمت أ ديول جرغلا ثيولت ةيشخلة عب رم
 نارعاو ار هاظلاوهو لاق ىنعثلا ةءالعلاهران ان اضضاقو لي نا رت ذام نارك ذمتةعد رشلار دل
 نءلقن ثءحهدازى :زعمرك ذامهفلاخ ىاب ا ىفال قفاومناخع ضاق نأ نم ة.لالمترشلا قدرك

 نسامو هلوث) ةيناخماريغ رخآف لوم ىف كلذ ةهلعلو انش لاقرردلا فام ةفاوم نانيضاق ىواتف

 .والارحتاب ريدي ةراقولا ف هلويدا ارملاو ددعلاسفنال ةنسلاوذه ةماقاىددعلا موز ىناملا ( د .9

 هسفنددعلات امنا نم.ةافانمالف هسفن ه.فنالهمو : ند دعلا فني دارملانا 00
 هلوق نأ :هلع ضرتعامدسقتددعلا قتاقعددعالم:ءاقولا دارة لعرردلا سيباسوم ا

 قهلوق نانمرردلا هرك ذامناهلصعو ىدنفا حوف هلاقاذكهل قاع طمترمريغ ا لوالارخ ابدي

 ناو الوالابريدب هلو نم دافتسلاودعلا المر لام طمترم ربع خا لوالانربدب هيأق نقولا

 هنا نع الو هلوقب همقعت ىدذق ها حوت» هرك ذاملقن نادعن ا: يس ” طخ تأ أر تهم هنكل هتف ع

 لاقوهلوق) ىهتنا هتينس ىنندارملانأب ه-رصتل هل .ةامب طمترمريغ هنارردلا بحاص لوق مند ا

 مكحدح |ىأ اذا مالسلاو ةالصلاه_.لعهلوقل فرحا ةثالث هلرخوا (راجاةثالث نمديالا يناثلا
 يعدو مالسلاوةالصلاهماعهلوقانلو تايثح تالثواداوعا ةئالثواراتاهئالث تس جاع

 ا ىلع لو<رخ الا ثيدحتازف تالثلا وت قع نعيم نئلاو ريتال مونديال 1 وزو ا

 ل 2227576767676767ا7ت777ب7ت7ت7بب70س077س س77 |
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 (نيءملا تف ىملوالاءزمنا) ا

 اال

 رهاظ (طرمشب سل رمعلانا تقسوت أ نءو هلوة) ره رهظالاو هوهرو يضلل رهطب ليقو رهط
 يت كنا فدو فأن زعو لاق ثدح جارسلا نع ردملا فام فلانعف ةسان تناكحناو هقالطا

 ءاملا صول هصناماذه لسة رك ذو راتخملاو هو هنمديالف ةسأب تناكناو رصعلا طرت الة بطر ةسامملا

 1 نار حنا نالرهطانالئ هريغهفانعو ءاملا نمهباضاام جب رص ثدحب بملارثكاو سمقلا ب وذا ىلع
 1 قدك لودالاةياور رن ذو هلوق) ىرتن :اجيدعلاوهو ناقلا ةبلغ ريتعملاو رصعلاو راركتلاةلزنع

 1 |ىمدقلا ىواحلا نعرعيأ| فاس هموع ىلعسش 0 (رسمعتسالاعف هلوق) رحب قفرااذهو (ةرعرصعلاب

 لغو عضو تفو قرح هجواةعب را ىلعاهربوط واهوو ديدحو بو فز عاوتا هنالثىاوالاو

 ا ناو لب |ةيتعناكناو قرح هنازاىف ةساعملاتلةدوادب دجناكوار واف زن نمءانالا ناك ناف

 جاجزواصاصر وأر فصو ادي د- نم ناكناو ل غب ادق ناكناو تحيد اديد ناكو بشخ نم نآأك

 ةساحلا تر اصااذا هنا همقفلا ن 0 ةريخذلا فو ىهتنا لسغب ان شح ناكناو عسمال قص ناكو

 و رصعلاماقم لغلا قمل اولا ماقفرذعتهرصعلا نالت ابلاوتمتارع الم لسغلاب رهطي ندملا
 ش رك رصءلاك ءارحالاو انال ءاملاابملع ىرع همطراقو ل ارفتريصحا ىلع ةسرابةساحن ىواتفلاّة دع

 . : هلاةراهطلاوطرتشا منا ىرتالاذفانملا دوج وللسغلا طارتش اش لا 0

 || | اه ؟هاذهو ةسايفلا جارختسا ارث |ىفيةيتلل نال (ةرم لك ففحي وهلوق) ذفانم هلنوكيالنا

 ان مث: غو دملاداجلا اذكو(حلانمكم.ومولذ هلوذ) روف فحمل |هف طرعش الق ب اند

 ا 1 | قا ك(لاورج ق تنيطيل سدنصتلا قولو نم ةشقتنم اةطنم دكر فعصو انالئ لبش

 ا | ظء لاو هطنملا نم لكعراهطهاضتةدور + ىف هنوادنارهطت ال مامالا لاقو معلا اذ كوةرع لك ففحتو

 0 ةطنحا تناكذ اورردلا قلاقكل ذك سلو رخآئوثل جا.ة-اريغ نم. فدتلاو لسغل ادرك

1 

1 

0 

0 

 ا
 1 ١

|| 

 أ

 ةحمت برشتت ىتحرهاطلاءاسملا ف ةطنحا عقنت نا هفمقذتو هل غد رطق سمن! انأ. اغم معللاو

 ظ لاو ةطنحلا ريت نا ىبلي زلاةرامعو تارع ثالث ا مومو كلذ لعفب وذرم» 000 لغو
 1 |ةساجغلانالىتءعرصءنءالامىأ (ادبارهط: الدم للاقو هلوق)ةرع ل قدرع وتارع ثالئرهاطلاءاملاب

 || (ةمافقلاجا ارا ىفارثاف.فمتلل نا نم ق._سام فدو. ىنالوا د دف دجو مو رصعلابلوزتاغا

 || كبح تارت الث هقيفعو هله رهط رص نس الامن اف دوب ىأ لوق ىلعىوتفلاورردلا قلاقرصءلاك
 || ض.>وهفل هذا ارتفا نم لمقامواقاطمةدكؤ ؤمةنس (ءاع ءامهتسالا ع نسوءهلوق) ةحئارالو نولهل قال
 08 نءعوهنعغارفلاباط* اههتسالاو نامملا نم جرذاموجنأ اهغالا ل #ىقورد جاستن جر خم ةزواحمو

 ريغ نم حرضامريهطت ىعس الو نطسلا ن هجرت ناو سده: سدا هنالحي الانف منيمةسالا ةتازتواءاع

 ا 38 ذمدمخم انآ ارقلا ف تءاحدقو سدنب سدل هنال هلوق قي زارعسطرك ذو رردءاتسإ نيلمسلا
 ْ ااذتن : هيوىلاسل ع سس موءلءاسرت هم ىلاعت هلود قدشوموار ةصم.وأرفاصرا ل رانئاوىلاعت 5

 اذاراهافتك الاءد_عىضتقي نطملا نم جرا خلارهديس#" مئانطش ةئئؤما تاب ىدنفأ حون ضارتعا
 || ةينقلا قامو انزارتح' سل هنهدسق# :لا ةءناالا مهردلاردق نم رثك [جراسلا نهةسان حرا باص
 | قهيقعت ؟لسلادالارهضبال هنا يضأا نمد ذعار دق ىهنتك يراد مداح رخل نتاصااذاهنانم

 || ف تنأرم ىهتنا هفالخر هاظاو ضب رعلاةغ صب انه م هلا هاولقن مهنا نم مردلا ىفاع ةلالمترمشلا
 ْ عملا حراشن اعمر رغلا ةغصب بت ا اعمى قوولقت د مهن |مهولو هرك ذامنارانيز يشل اب تقعت ىدذفا

 ةساحم ءايغتسالا خضو هباصا اذاو هصنو ىوا“ 1ةل|قندلارموظاذكواهنودب ةمذتلا نعمالقن ةياقثلاو
 ا (رخوت هلون) | ىذا ىهتن ا لسغلادالاروط :الهنا معلا اورحلان رهط جب ناخنا نم ,هردلاب دقن مزيكا
 | اي ىوح ر تخاوعوب ملا ةئقهيأ ط.هلا قو ةنس سدلالوا ءاملاب ىلغلاناىلا ةراشاهمف

 ٠ .هعاس| ايش ىنلوانل اق لاناذار هناك اقر عىلوم منع ىوراا ( تنم هلوق) كل ذد فب ام: ملا مالك, |

 د



 اا (نكبمالم ىلع) 4 1

 دغب رثالاةلازاطوقسوهو لالا هذملا ناو نائيضاقتا ثحهاملاوغصب نا ىلا لسغلا نم تلا ف
 لعن هدلا رئارخ الو ترهط نشد نهدنم هدد لسع ىتحلا فو ءاملافص ناو انالك لسغلا ش

 بح هناقةتيم كدو نهدلاناكاذاام فال ةساعتل اةرواعم سجن امناو هسفن ىف رهاط هنال عصالا

 ئذىلاهرثأ ةلازا ىف جاتح نا هلوق) منا ةيناخا ىف هترامعو هلوق نعري اوه نذون هلوقو رحب هرثاةلازأا
 ناودرادلاب ىفةكيو «مزلب ل هبلغو ءالانيضت ىلع رثالا لاوز فقوتولاذه ىلعف رت ايلغولو (ولآا
 رهط: ال اثالثل سرت سف بح سدنجتلا نعرونلا فام فنصملا مالك ق الط ا ىلع درب ن كلر ثالا, ,
 للا نمد قرفلا هج و لكشأ دقو للا ىوس تاعثاملا ن مهمفئش عضو زوال ىتح رخناعي رمادامأ

 مل 1ناءاضتقم (حارئالاو نيعلالازناقهلوق) لياذتلانرهطترخلانأب قرغلا كج ءومريشوا
 طارتش |مدعهرهاظ (ةرعهلوق) هتلازاوش ملاذاام ىلع لوو هورثالا لاوز ىلع فوقؤم:ر 1

1 
 أ

 للسغلاب ولو ةيثرملاةسالا قنيعلا لاوزب ءافتك آلا ّنا ملعاو الفالاو رهطورصء نا دهم نعورضعلا
 لكى معاذ اتالغلاب رهط ةناح اهل غولف ى راما ءاملا ف هلسغوأ هلع ءاملاسصاذا اع دمقمو

 ا ( انال' نيعلا لاوزد»: لسغلا طرتشد لمفو هلوذ) حراشلاو ف:صملا مالكق الط نهر : وهو ةناحا ىف للا ناكئاو يملا فل ةمالرردلا فام لع فرردلا فام فا اخيوهو ةصالخلاىفاذكرم

 ة-.رمربغ ةسادخب نععلا ل اوزدعد هلاق احنا نيترم لبو طق ىلغت ل ةمرعربغ ساند نمعلا لاو زدع)

 ردصن ادع لقب ىرغصلاقهاكح (فاف دعب هرثاىربال ىذلاوهو هلوق) ىلير ةرم تلم
 لصحت ّنظلا ةملغن ال ثاللايد.ق (انالث لسغلاب هلوق) ىوجال مأ نول هل ناكءاوس مزح هلام قرملاهأ 4

 اسوسوم نكمل نال دالابىتفاف قفو نممهنمو عج رتلا ف لاو نظلا ةءلغمهضعيرمتعا متن هو هدنع
 جاتا هنال لمعت_لانطلافالاوانو:مالواريغص نكمل نا لساغلاَنظةءلغلةربعلامث رهن ىناةلاسفالاو

 ىئمامملا كلت ن كل ةيئاسهب لسغتلاءابملاو للاك الق اعاغلاراسمذ ناكول لس اغلاناءرهناظو ليز
 س.هنتملا ىاىلوالا رهطتف هنع ءاسملالاصفنادنع لحناكل مقور هظالا ىنءاقللا لاح لل اك ةسابحتلا
 95 مم اوهاك ةّرعةريخالاو نمش ىطسولاو ثالثل اءاوضعوأ ايونءاملا كلذ ناصأ اذا امبذ ىلوالا ةساعقلارأ

 ريغ ىل_عودّرع ةئلاثلاو نتَرعةمناشلاوانالث ل_غلامالا ىلوالا ةناحالارهطتال اذكهوءاملا:اتالمدتعأ

 ا

 نهاحورخ فب وُءلا عضو مث الواءاملاعضوال هماءءاملا بصمت ةياحالاق هعضو سهلا ن ا ظ

 ردهنع لصفتي ملام سما بوثلاقالاذا ءاملاةساغ: مكحصالو رملان عةسملال نم فالخلا||

 لاقو بوكا قناستسالايذح أ سوو أ وررد سابق ةافالملا لان ءاملا سمفتو ناسحتسااذسهو ظ

 اذه (ةرملكمءلاوهلوت) ةصالخ سامقلاب وضعلاىفوةّثلاملا ةناحالا نم جرم ني رهط

 رضعنالاماذكو رهط ءاملا هن لعىرجئت> ىراحما ءاملافسغاذااماةناحالا ف بوثلا لسغاذأ|

 ءانالااذكو سمغلا راك طرتشالو رصءاالاعف فيفحتلاالو رصع> اف رصعلا اطرتسشنإلو َ

 ىلع رهط هناف ريدغلاف سفملا سغول اذكحورهط هجرتأو ءالمو روتلا قه دأ اذا حتما

 واق ىوتفلا هيو هرمغةوق نودىأ . (هبوق صاع لكى رعت وهلوق) رسب رصعبل ناوراتحنأ ١

 ههجوو ىدنفأ حوفورد رغغلا كلذل هم_سقلاب رهط ملئ هل هريس ع هرضعول لاك ناكأاأ

 لبق بوثل اةقرلاهفرمدب مولوارداقدس» ال ريغناة ردة. رداقلاو هدتعامع بلطاخدتسحاو لك اأأ|

 0 ا ا رئيت يي 2شلشلت ااا يااا ا ااا

ْ 
 ا



 (نيعملا تف نملوالاحنا)
<< ١ 

 « هل

 . هجوام_هدنعةظاغمو ,دنع ةفقخع هتساجت ناوهو ىناودنملاةياور معصلاو نممدتلا قلاق ىناودنملا
 ش هتباصا رثكأل هنا ظيلغتلا هجوو هدف صنالا مف فضذقلا بجوت هودرو رضااو ىولملا موه فيفذتلا
 ١ الغل | ابك ١ ىايز طبلاو جامدلا دك راهن نو تدكملاد اويحلا عيط هريسغدتو
 ةاورف رهاطهناف فالتخالاهف ققحتدقو ةممشلا ثروءالعلا فالتخا نأب نيبحاصلا بهذم لعأ

 .اقالتضادعب لق ممضعب اهعتعن اوةراهطلا ةءاور فعضب :رملا ىف ناحأو فو ىأو ةقيتع أن ع
 | رآهضراعي صن هتساوفبدرو لح ىفمهربغلا قب اسافالّتانا ريتعب اغاامهنأ» م ما يشلا باحأو

 ْ 5 ةلمهمللا دلامضو نونلا نوكسو ءاملارسكيىناودنملاو بنا هد كاتم سل اذدهو

 0 ةضمرهاوح ه.قفلاد# نب هتلاد. عندهم رفعجو أ اهنمزخس هلدعملا همست نول فاالادعدواولا

 كلذ 1 0 ءعراشلاى عنك هتساجن هئاضت قال مارست وفعلاب رم .ءتلاق (كعسلامدىفعوهلوق)

 8 اناعأو ىلب زاهي ضن هناعم مسممثلاهيدوسلامدناكو لذا ةقيقح مدي سيل نال هياورارهاظ ق

 ان قعر تءاقدمفءالعلا قالتخال ا ذ ريتعاهلوقإ) هتروصلارظنب ريبعتلا أب زعل
 3 اشاانأب لوقلا ىلع مقتس همريمعتلا نأب باول نك اقتسام دين انلاو لغبلا باع ىفعو هلوق)

 ك اكذياو ىاتسهق سررت ىأ حامسلا اك ةمهعملاوأ ةلمهملا ءاحئاب (مضش اهإوق) رهم ةراهطلا
 و وج سر شرت ىنءءهناركذذ ةمصملا ءاضلااماو شرشرت ىن«ءامزالهلمهملا ءاحلا. مضَنا سوماقلا

 أ.
 راكد مالا مدس ءامملا ف عقو نا هناالاةرباو-< هايلا خقو رسكسلاب(ربالا سؤركهلوت)

 ْ اه ة|فسوب ىنأ نعو هلو نمد محراشلا مالك ىأ.» ام لع صيام قاتيهقلا راسو قلاع او

 ا 1 ف هندب ىلع نكن مول تح ايلاغاممءوانعال هيدي نال هس تنملاةلاسغو هلسغهس هلع ب دمالء املا ىو 0

 04-7 و 2س س

 اوساى تاساجفل اهماغل هنزالهي صول قوسلا نم شررتامواقفالعتسصريص,ءامل نأ عصالاف 5 ذايب الش
 75 .ةنيطةغدرو ةرسأ !نيطاذكو ب الك-لانطاومو عراشلا نمط ىسوندلانعو هئزخيلمقو || < كنز نار يرو
 ْ لصون |ثدحنمبيرقوتباورا ثحنم محتااذهو هللا جر لاق ةسامتلانيعىأر اذاالارهاط م كيرالا

 5 "انراصاذا هل-غبجوالاورملاذاا ذه (متاع هال: ىتلاءازالا قع ىنعب هلوق) رعور جت باحالا ا هقول

 راث اان لع سناك هقاللا لعضنملا مالك ارهظ مث ىنامرك-١| نعىفامسهق مهردلان م هيك مهبإب 0 00
 ا 3 0 9

 هي
 ساو هي: 07 فإ تاي
 ىهع 9 لاو 52000

 ا .٠ بمص 5

 هم 9 هع

 ا 7 ع ىتايرب
 ل
3 

 2 | ناكل فخ اريغ ىلع مضت" اولام ممل هقشحول ( فخم ىلع هلوق) 4 هرثأ كرب م هلوب نم مح د

 قأ.سامة ل. انتم قوهفالمأم هردلاردق ع نمر كح( ناكال مأهرثأ ىارءاو -ىأ (اناطمهلوق)

 1| هلوف) عمك ثيح لالا سور لم ناكولا عرارتحإلل هيد.قتلا(ربالا سؤرلْمم هلوق) فدو

 اما هلت ىأ (رها هلوق) هل.ةايثرم هنوكل ناغتلاالف حراشلا مالكى ىقأ سوره فاغحنادعب ىا
 ا لسفلا نودلاو لاب ربع (هنبعلا وزب هلوق) نيعلا باقو هلاك ال اير ذع ناكنيطةراهطوالف
 رالاو ع للأب ان فءسلاو كرفلاب ىلاو كلدللابف خل اةراهط نم همدق امم لسغريغ نمرهط ام

 01 ملعب ام ىلءريمصل وهو رصصعلا طارتشا مدعوما ءاسعا لل اوزلام ري_.عتلا قو سيلا

 لاوزد- هندلعلا نمدملا ىف قساف هءاعود نع ةباو ر رصعلا طارتشان ا قالطالادعب رك ذ ثح

 لشرط ق:ربالاةورعكر ئاظن هلو لحم ةراهطب ءادختسالا ف دءلاةراهطلاعّرهاط ةساحفلا نمع
 00 لها ةاهط نارهط امهئأق س دما اناا نم اكتسالا ف هنفت ناصا اذااذه ىلعو نيدبلا

 ااا ذه لك فرتالا نم يتلا نأىلا هبراشأ (هرثأو هلوق) انعش قوام نكح, 1ث
 فذصملا مالك ع نمر هاظلا وه كن يعلا هنم ىد ملا نا لعو ىلدةموهف ضرعلا نمضرعلاىنةنسا

  هدنوأهب هون خ.صولف (هرثا ةلاذا قش امالا وق ) زو نموولا لاكور ولف لاقاعطقنم نوكم نا مز
 انعم انالث كلذدعب ل-غ لقو نوللا مانق عم رهط ءاملااقص ناىلالسغف نيو

 قاعتنأ اهتالرهط,رهاطماسهانال“ عضوملا كاذ تلسغف سف ءانك تنضم أه اذا ىف هيرامعو

 ون

2 0 

 لا

 ا ا

1 ١ 

1 



 | عه (نك_هالخ* ىلع)

 اءاذ_ه الحوت اسادنلا نم اهرهط ىَأرهطف كدامثو ىلا عت هلوق ةساحتأاةلازا بوحوةلدأ نما ١
 لغبنوركلكؤب امثور ناكناوىأ (اقلطمنورلاو هلوق) ةغللا هءلعدعا تالة الازيسفت فلق
 هوك“ ئث لك ةرارموامهدنع ف فخ دنع طظءاذْغلاو لب الازعب وانذشة اش همأ تثذوأ ةرقب هم

 ىوج فيف لقو ظلغ لبق ى ريلاعدفضلالويو سدنحت هنمقرسسك ريهلادرحو راشالا ناكل
 حاضبالارون حرشف اكرقدلاو معلا ةرح ادكو هد_.عب مهلك [نههفوج نم هج رذتام ىه رععبلاةزعو

 امهدنعو هلوق) ىوج ىثدوءاثغا ىلع عمو ثلثا نوكو ةمهملا ءاخلارسكب (ىئخلاو هوق)
 ةراهطلاو ةساجخأا ىف ءاملعلانمب فالتخالا تو. بهاوملا نع ةهلالمن رش رهظالاوهو (ةفن :
 ضرالاّن ال هج لكؤ بالام ءريغو رانا لو فالذعاهب قرطلا ءالتمالىواسلا ءومعلو ةفخلا ترو

 ىف كراج الوب ةرورضلا لاقي اصب اوجر اسجل لون فال هلوقةراسملادب ىشيالف ىأ ىبايهف ١
 هنامالسل اوةالصلا «بلع هنعدروام هماءدرب نكل ضراعي ملص نب اهتو ل ةظاغف مامالادنعاماو هنو

 مالسلاوةالصلا هلع هلو نمدروامو هنراهط ىضتقب اذهف نح اداز هنأب ثورلاءا هت سالا نع ىبنلالإ
 ىلحم اباحأو نيصنلا نب ضراعتلل مامال دنع ىتح ةغفذم نوكت ناهساسقف ةسادنل ىضتتقي سحرا
 ىضتقي رخاالاو هتحارص ةساملا ىذتقي سجر هن! مالسلاوةالصلا« علو نال ضراعتالا
 رخآا قلت مهلا ريغ نال اهتح اي عن دق ةراشالا نا ىلع يرصلا ضراعت ال ةراشال او هترا ثار ١
 ترزق ريبكف ورعم مق !ءارلا من: ى رااوهناذتجا ىفجرخلا ىأرو ( ىرلا مدق نمح هلوق إل هنم عئام
 انالخ وره ا اهلكهلوؤ) حامصم اذوذشىازلا همفاودازو ىزا را مامالا هملااومسنو مدتلا فارع

 رفز لوقب هتلباقا ةسون ةرهاط لادبا ىأن يءتموهو اننعش لاق ىوج ةسف اهاكس اوصل | لعل (حلارأ

 انولذع بارتلاراعمهلوق) هنع ىرخأ ةياور فر ةز لوق ىلع لح اوه هج و ةرهاطل ناكلاهالوأو كل
 رافظالا تاوذب صم رعبلاوهلود) اةنءزارت>الاناكمامده.ىوليلامومعل (تإ 5

 اقرفب مل ناعيصأ هلام-,ممالك ّنال عضاوف ماعنلاكر اغظالا تاوذ نه لبالانوكاما (مغلاو لب 1
 ىهّتنا فالظالاتاوذب هلعل ىوجلا لوق طةسف بيلغتلا بان نه مغلااماودوهبلا ىلع نامرسحما

 انذعش بيلغتلا نمديالفاهلفاظالذا لداللال مغلل همسنلامالا ميقتس.ال فالظالا تاوذب ل اقول هنأ
 تلعج ةفيفخو ةئيلغ هياصأوإو ىوج ثورااود لبقو  (ههاسشاورقبلاب صتخ ىتخناوهلو
 هحرشورب ونت ظل غتلا هرهاظف ةساهقلا اوقلطأ ترحم هب ريهظ اطايتحا ةظءاغللاعمت ةف :
 ماكحالا ف لكلا عع عسب رللو ش- افلا ريثكلاب بق ريدقتلاّن ال (ما بوثلا عبر نودامو ,
 نمهلود) رثماا قر مامل فلام هناالا ىو ادب_ىلا لاق هريةورد ءاملاريذىفر هظتاسنا فخ
 هلوق) ىوج ففذم سف نمكلذو ىأ فوذح ادم هرمخوأ اروهشملا لع لاحوهفاسا نام (فق
 ةياورالو ةظاغمة سان سف د دنعو ىجلب :لالوق لك وب الريطءرخىفهفلاخ (ةرهاطاهاكدجمدتت
 لك ود ال ريط ءرخالا ةرهاط اهلك دهم د _ذعو لوقي نا حراشلا ىلع ناك ىايزلا ىفإك هده ىوس
 رظن هدف سرغلا هنمو لاق لكون املومل عج رباهاكىربعذلا نأ نمموضعن» ,ري ذاموان شرك ذاذل
 ةيادها ىفاع لكشت هذه ىوس هلةءاورال هنا نم ىتلد نزلا نع ق.ساممت هايأد حراشلا مالاك قابس

 (حارو.طلا نه هج لكؤب الام ءرن نا مصالاو هلوق) ةففذع هتساد نا ىرخأ داو روهنع حم
 رغىادهرعغلاقو حراشلا لوق ه.طعلدب ىنةرمشلاةعالا سء*مزاكن ههنا رهاظلاور تفعل

 ىخنالو ةحتار ث.خو نتنهنعلصفشاملسدل هناةراهطلابلوقلا هسح وو ىسترسسلا ةسمتالا ش
 ىانز.د شال ءاملاق عقو ولتحرهاط روطلا عج رنا اناعفدحاسا ا نع رومطلا نمت

 ىل_ءلدقافتالاىأ (سحتهنا مصالاوهلوق) ىراق ىلع ءارنا نوكسو اهعضو هاخما تأ: رسم
 نعلوةنااوهو يي هدنع طلع ةفنح ىأد عفيف هنا تدب رادقمللاؤ قالخلا نكلشو هلوذكإ

١ 

 وا ل

 ىنادنء(ىخلاو)افلطم (ثوزااو)
 ةقفح ا هدذعو هنعهللا ىذر هفيشح

 هربغو لوك املانمب قرف هللا هجررفزو

 هلويك هظيلغ لك بالام ثور لاف
 قرك ذوهلو ك ةفيفخ لكؤبامثورو

 نا ةريخذلاو حاضالاو طبخلا

 هجررفز دنعةرهاطاهاك ثاورالا
 نعو نداوردل ٌناكف ىلاعت ها

 ناو عنءالّثو رلانا هلئاهجردمم
 لوقلااذه ىلا جراح افاريْكناك
 ٌتاورالاىنغلاقوىرلا مدق ني->

 كلامو رفزلافالخةرهاطا هاكءاذخالاو

 دهم هياور ساق ىلع انذعاشم لاقو
 ناوةالصلاز اود منعال ىراخ نيط

 طولذم تارتلا نا عماش افاريثكن اك

 رفاوملا تاوذب ص: ثورلاو تارذعلاب
 صتخرع.لاو ريماو لاغملاو لسيخلاك
 اهوحضو مغلاو لبالاكرافظالا تاوذب
 (و) هها اورقملاب ص تخم قخناو
 (نءبوثلا) لك (عبرنودام) ىفع
 ىفاشلاورفزلافالخ (ففذع) سدت
 هتلاهجرةفمشح ىلأن ع كلذ ىوربو

 ةالصلاه يف زوم بون ىندا عدرو
 هراصا ىذملا عضومل عبر ىلقور زثملاك
 بحاص لاق صرع دلاو ليذلاك

 ف.وب ىأن -عو مصالاوهو ةفدقا |
 قأربش ىف رسما هنغ هتلائذز
 اذ اضرعا ريشوالوطا ريشن 5

 ه# (لك ورام لويك) ةياهثاا ىف
 (لك ب الريطة رخو سرغلا) لو (5)
 ةفشح ىلا دنع ىزاملاورقصلاكه#

 8 :رهاط اهلك ده دنعو فسو ىأو

 قف ىمح رسلا هدعالا سعت لاقو
 لكؤب الام ءرخنا عدالاو طوسملا

 نادل ةعربهأط رودطلا لما
 الذاامهتء هللا ىضر فود ىنأو ةفمنح

 م ءرخملا قهريغو معللا لوك امنمب قرف
 ر-هاط روطلانم هج لكؤب امءون

 هريغلاقوهحنلكؤبالامعرخ اذكت
 ىفالخلنكسلو سو هنا مم الاو



 (نيعملا نش نملوالاءزجتا) | م4

 ّْ تن ولا ف ناكن ار ظنةالصلا قل خددقو لقأ تناكن اواعاسج ا اهعمةالصلاهركت مهردلاردق

 |نيرن [ةءاجدو ءاملادح ناك ن اف ةعاجا هتوفت ناك ناو ةالصلا ل ا قت اواتاازا لضفالاف
 0 ءكزذيالوأ تقولارن [ىناكن او نية ةزئاحاةالصال ا, دؤ نوكأ اضر أكل ذ كحف رن ؟عضومىف

 | ةيعردق ةهاركللا نارهاظلاو رحلا لاق ها اهعطقبالو هتالسص لعىضع رت [عضومىف ةعاسجا
 .اهفال مهردلا رسم ذهوربنلا اقاوم زن: هوركملا لجال ضفرتالواهلجالةالصلا ضر مهرب وعل

 |نوك هناضاقال 4 لضفالاف لق أت ناكن او هلوق نم قءسام ىن عع ىضتنا ا هرو 5 قبال هنود

 أد لعب صن لم ىف ةلحلانوكت نا ىلع فوذع قلعت (طاغم ل ف نمهلوق) ةمهمزنت ةهاركلا

 مد الضلا ىف هياذطام هل_جولىت> ره هريغلال هلدسمشلا 3 وفسلاىأ (مدلاكهلوق) لاخا
 أ رات فاندح نكيرلامو لاعطلاو باقل اودمكتلاو قو رعلاو لو زهملامتللا ف قاملا مار تعص
 ' ا افي رعت نع فنصملا] د-عئذث ىلهقلاو نسل او ثغاربلاو ىلا داو نس جلف دو

 نعنيةيرعتلان م ملك ةهال مدعلو هم ء>اصو مامالا نيد همق فالتخ للال ل٠ ىلا درع امفتكم ةففذملاو

 اناضتقمو هفالخ هففخلاورخ ]صن هضراعت : مل صب هتساح تت اممامال ادزع ةطاغملان ا هنامب ضقنلا

 أنيس نم لكمال لاوةالصلا هملع هلوقامهو نيصنلا ضراعتل ةففنع ةساحئ اسف رام و
 خاسمهمق داهت>الال س دلامةظاعغملا نيمحاصأ ادنعومدنه ىتح رهاط هنا عم هرودقلا افك |هلوقو كلام

 + فرع ىتح ةلفاغم تناكث مح ىئملاةساخئامهملعد 9 وهقال_ *2ةففخلاو ةساعأا ىلع قافتالا قدك

 أهترامطب لل وق ىف اشلاف ءاملعلا نمي اعف فدعا و وعل ) امهدنعفيفعلا ىغت#ب سامقلاناكوأ

 ًادرولخ ىاقباساقالتخا نا يتعب انف امهتان «مساقزمشلا نع قأيساعىلا لا م نعناسو

 انوضاملا ءابعلا.دارملانا نم رهثلافاخ ها ئثف كلذ نم سلاذهورت آهضراعب ل صن هتساحت
 م .- لكؤ نامل ود مامالا ىلع درباذكو رهاظر ظد هفام-هرصءىفنونئاكلاوأ أ.هدوجو لبق

 هيفامهددعاففذع سلو هم ةفلتحخا هنالريغصلا لوب امهمزل» وىوحلادسلا لوقو رهن هتراهظ: لاق

 أ ل اا عار راب هيفي 1 , له هنا ف فالكل اا غاو هسا ىف ىذاشال فالخال هنالرطت

 ث اوت) هللا الل طابهناىدتقأ حوف ركذ ىفاشلا دنع ريغصلا لوتةراهط نمم_مضعن هرك ذامو
 عجرتىيشوتاناو ر ال.” ةيريثالا ق انفو هظيلغت ىلع تاداورلاقافتال ر كذلابه صح (رخاو

 ةيادملابحاصلوت لّوأ اذهدلو فيفذلا ىف هل رثأال ةمعطق تسدلهريغىفةمرحلا نوكورمامل ظيلغتلا
 |ريثكلا نود هيف فو ىل_صىتفملا ةينمىف نكسل هيل معلا بوجوب ى ادن عوامل. كدب تدل ”اهنال

 1 ب رب سو هلودو رهن دخلا مج ردع راهو مصألاف هزعامعالاوأ يللا نحال

 ١ ةتلاتاداو ر ةيرمثالاقا,ىفو ردلا فو نيصنلا ضراعت مدعنم ق.-امىنعي رمامل ظالغتلا
 حرش ف جاح رمأ نبالاق (ةإ ى مهمناطسوالا رهئلا قولّوالا رعلا قر ةراهطلاو ف فتعلاو

 ةاشلا ىوخأتم ن هني اشر هالغلاو ةسا وأ ةراهطبداب )| كذ لع فقلنا

 ناومح قرع هناتاةفدايزلا ىف ةبراسغملا ن نم ناوخالا ضع ت ركحاذو ماما نبا ىنع» انحش لاه

 ىراق ىلعل ةياقنلا حرمت قلاقو 2 يعن | كدااك رهط حال_صملا ع. .طلا هلام ل اةق لك الا مرحم

 |(لكؤيالاملوبو هلوق) ىمتت رسل دارج رافد ناكراوهاى دن |ىناورعلاب
 ||ءحو رح دسفبال ل قورهأاف :ا| ىلعةرأغلاوةرهلا لون هقالطا لعتو رهاط هناف هءرخو شاف الودالا

 / ءاوسهلوق) جنان ءةسلال منعش هءفءرخلا ثأر وظ ملام قدق دإا لك أزاح ةطنلا ىف نعطاذا ةرأفلا
 || ىف ىتك |ثدح ىناشلا مامالل افالخام تسب لسغلاب|رتل زاد وجو ىف قرفالف (ماريغص لو ناك

 ا هيلع ديول غلا هيدارمابصلاو مضنلا نمهيفدروامو تامومعلاانلو مغنلاو ىشرلاب ريغصلا لو
 | اللعاو ىليزاذهاذكت لسغااالاهنزيالذا كج رف عضناوأضون ىذلا ف يملا دق وأ

 ا
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 ا
 ا (نيكح مالم ىلغ) 1

 ْ نأ انهىلاو رهغلا فاق ةنملا حرش اك ترهطرنأ ةساضلل قسال ث مح رثك ءاماوماع بصولو |[
 مجاححلا مست قبو فاغملاو ليقصلا عمو كرفلاو كلدلاو لسغلاوحزنلاو غم :دلاننوكمريهلطتلا |

 افال_> مامال يت الرا بزتتر دوامات ردك تح اا اوراستلاو فرك 0 ا

 ىلع ىوتفلاناو سكحوملا ىلع فالاهب ريهظلا ىف لعحو ىوتفلا هماءودت ل ودراتماو ىناشللا|/|

 ا نيعلابلقو ثخملا تو داك لاوالخر اصاذارخماةراهط ىف فالح:الو ةراه ١

 فددق س نت نطقك فدنلاو ضعدلاةمهو ل_قرخ 5 نمهحورخو تناح نم ءاملالوعتدو روقتل |

 هنابلغلاح سام ههف تعقواذاانالث مهلا لسغ نورثعلاو ثااثلاو ضعملا لسغو لكالاو ةعقل ةلاء
 ةعسقلاولفسأ ىءالا لعجوروقتلا»_ع ىنيالنيرحأتلارضعب لاق كحل جرا ىناسنلالوق أ

 ودعتال ةساجفلانا مسهلوقل ةساوقلار هلك فصتيلالثم دداحلا نعسلا نالف ل الامأ ةنهلاو عملا |
 ضراه ذه نا رمالا ةياغاس ملاح ىلعةمقاب ةسافلا ,نالف ىناثلاامأو هنم سما | قلاش ||

 هم .ةارةساجتلانالفاهد_هبامو ةمسقل الما زهاط هام ةساجنلا لع شرؤولاك اهقوذتله> ةرشأ 5 أ

 داعول, بفهاذإانا ىرتالأالم أهف ةاعتلات مش :ادوجوملافكْدلاعوقول عافتالازاحاسناو

 اليلقإ ارادقم سلا نوكحب نإ ارش هد عنمواضد افدئااَدع ىيشالفاذه ىلعو ةسامتلا تالع

 4 مجاحملا مس ىو هلووو ىسهتنا ةيزازبلا فاك هن رهطالف ضلك ناكولامأ فذنلاب

 ساقي ولاق ةلولدما خوك طارت ديفترعلا ا .عو ةسان قرخلا تناكولا ل لماشهقإ

 نمنيعلا ب القنا لعجنإا لعاو اتالم فاو خطانا دصقلا لحم لودام مجاسحلا يف

 نمراسنلا لعجاذكوانواص هلع رهط نيل تن : رانا نمربودتلا فام تا تا

 رهط هناقراسنلابيطو زوكهن هنملعجاذا سدفتملانيطلانانماضن أرب ءوذتلا اسم قداصتا :

 بعفامي رهتمرك ناو (مهردلاردق ىفعوهلوق ) .ىلحتانعردرثأ هسا ملا رهظ الن أ رش نكلو
 نزولل راع الانا ماهر ياناوت ليت لارج لطبمهق ةوذامو نسف امزنت هنوداعوهل

 قاودذهلا هءقفلا قفوو لك ليقدةوهحاسللراتءالانأب رعش هال فكلل|ضرعك هلوق هيف

 مهردللا نسب فلا ف ىوسو ىبأب زا هدو ةدباملا خلع ةحاسملاو هدماح ا ىلع نزولارامتعا لد

 ام-هْس قر هلا ىذتقام ةصال#ا ىو طرخلاو ةياهتلافاذكو ةالصلاض فر و ةهاركلا ىف هنو هو

 ارجايسمن وك اول غي نال ضفالاق ذأ ناكتاو اثيسم نوكحب و عمال مهردلار دقو لاق هْنأف
 وهو لصملارصف ستلاىوصلا ساج (ةم#) لسمرب غةيوستلان «لا اورو

 ثدحّل سال النه فال ةسادنلا لماح نكمل ذاهتالصتزاحهسأر ىلعس هتاراماوأ كاس |

 كلذ لك ,ملا طلسم ناكناوا ةاطم مصنرالار ةاكن اكن اا اةيملجوإو مف «روحالف هنلا اناضمريس 1

 اهون وراخالاءافتكحالانال 04 اذنه د ردقو هلوق) الفالاو تكح ىللهتسسا ن اف لست 1

 ءاملانةلازالابوجو مدعى د : مالسل اوتالصلا هيلع هنعرو أل اوه اك ةنسسلا هدو ىلع هاوهتسا ١

 تبجوولذ | اهريهطت بحالدمقلان له ةريهطتل اد !ءاملانالىلوأ لبهريغي بحتالف هملعةردقلا ولوأ

 ريسعتلا ىف هيلا اول دعو دعقتملا ىلع سامقلا مهردلاردقوهاعوفعلافعضاوملارثاس اك ءاملاب : ا

 2 ريبكلام_هردلارب رب ونتلاو رردلا قفاكمهردلادارااو ىليزمهلفاحم ىف ةدعقملا_ر ذلاح امقتسسأ/ ١

 ناهرعلا ق لاق ىسهتن اروومشم اوه اك لبق امم ةعمس هن ةرمزع نوكجب :امال ا طاربق نورسع لاقت

 ةءاسجنو ىنانمغرملار ايتن ىفعسنعال هلعدازف شرفنا مثوفعلاردقب ناكول حدا اصالاتفورمتعملاوأ

 (مناىفاشلاو رفز ل اهو هلوق) رج علا لوقلا ىلعو ىدنفا حو عنملا مهريغراتخاو

 ناكف هفعزّرملا نكعال ليلقلا نأ انلوريثكلاو ليال نيب لصف + لري عطتلل بج>وملاصنلان ال ش

 ةساعلا تناك نا هربغو جارسلا فا ةهاركسلا مدعال هتااز انوديةالصلا ةدصوفعلا نم دارم او اوفع |
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 ا و رد همس ناك .فكبامعاو طاخخلاكوهامنا مالسلاو 7

 نو ل ئذلا نافةلادهسالاير نط م سفلاز ميشلان وكن انصر لعل دلو آل

 0 أئاغلاو لو ءلاةبانعلا ىف مك ىصو نيتي ادار فالتع ا هسا دعأاف نالواراض الزام لكاس و

 (نيدملا ف نملوالازحلا) 5
 1 ليقصلا مسكورئاطن فاذكو علاقلا عاملا ل امعتسا مدعارمظالاوهو ىباب زلا لاق ةسادال للقم كرغلا
 1 دوعقرهطت كلذ ةرثو لكلا فةراسهطلار ايتعاىلوالاورثملاءامر وغو «ضرالا فافحو ف # اكللذو
 ظ ةفشدحلا سأر تناكوهكرفدعد ىنملاهءاصاىذلانوثلا ل تبا اذاور حبلا ف لاق لحما لتبااذاةسادملا
 ش امالصلا هءلعهلوقل /ر هاط ىنملا ىفاشلالاقو هلوق) هرئاظن قاذكودوعت الة ساعقلا نا يعتلاةر هاط

 0 ول ا طامي ديو يل اكندنك كة نفع وثلالسغب امنا ماللاوةالصلاه ماع هلوق

 0 5 ناك هنا ىلع لو حاف رد هس نأ كفك ا تاو هلوقوانرك ذاملءادب مك ىفالةعاشلا ف

 9 ناو رشلاامونم قانع هنال ةغضملاو ةقلعل ادانريتعاف مدلل !نمدلوتمهنافنيالاكر هاطلاهنمدإوتي و
 ةنأمق فات كرتواض اذاش لد :عهغضملاو هقلعلا :ءاخ قر هاظوهو لب ز نيس

 1 أمد اورد مها هدف (ملا فسلاو و هلوق) ىقلا ناكمر# ل ارارسالاة اور فو *قلاو ىنملاو مدلاو

 ريدم جرفن ذفانمال ىأ هل ماسمال ل قص لك ف.سلاوك: دار أو قون ثالث ةماحما لم حمم رهظ
 الكرت ماسملادوجول لم ةدلا بو« لاجج رخو لسغلانالار وطب الهنافاشوةئموأ أ |دصةم ءاعناكاذا

 أ مظعلاو ةنوهدملا ىنعأع ارم اي دن زلاو ةحاحإ زلاو رفظلاو ةضفلاو بهذلا حئافصاذكو (نيكسلاو

 أ/قافتاضرالامدسقت( ضرالا ىلع جمملاب هلوق) ىل طا اراب شنخماو ىنصلاكك لذه: ةااموكنوتنالاو

 1 :الك ىو رثالاراهذ طرتشدو لا فوصوأ ةقرضوأ تارت همسك نأ ند :رفالورهغلا ف لاق ادهو

 1 قو ةسافغلا هلخادتال هلال ما فاو رهطي و لاق ثي-رهطم مسملا نأ ىلا ءاعاحراشلا

 2 ارهط : الد دنعو هلوق) نيكسلاب م طملا اود عطق ىف رهظ ا للقمهنا

 و ءامالابهذموهاذامسلابل غلا ةراهط تأ حرصت حراشلا نماذهذ فرسل اوكف ىأ (لسغلاب

 اهطمد_ع.لاق ناو هنالد دنع ند ان ل.ةصلاد 2 ا 00 1-1 ةءلماهلا فاح فدو

 د هرم هدملاب : ةراهطلا.هلو3 فاتءالف بشخلاك هتراهطل اطرد لسغلا ناك امىأر صءننالام

 امئاق مادام مقل او الاك لاوراوهشالاو ناطيحلاك !همفاتباث ناكامو (حلاضرالارهطتو هلوق)
 ناارخ ةسايفلا بشت نافرحلااماو ىمل او لةنلل عوضوملاال سور فملا حلا اذكوراتخاوهو
 مصاالو رح الا[ عافطع عفرلابىمحن او هلوقو ةيفري_هلاو ةصالخلا نع رهئالالاو ضرالاكف

 0 اكز هش اع ير سال ل سن أ (سبيلابهلوق) هلي قام ىلع افطع
 الخ ::ىأ اضم فذدح ىلع هنأت تاوحما نكي و ةسامخل ا نسدب ىاهلوق نم مرهتلا ىقاملاالخا
 0 ةيلالترتع رلاوراسنلاو سعشلا نعي قرذالذاقافت اهنال ةيادحلاقهيدمق مكس هكلاب سدعلا د ةب لو
 || حاماسي رحباا فاقب رط مسه ب رضاقىلاعت هلوق هنمو سس ثا. از ووكلاو اكملا 000 ءااو
 اهنع هللا ىذر ةشئاعرثأب كرت هنك- ]ب وثلاك ىفافحلاب رهط: الؤ تسد" نيعاهال (سايقللا اوهو هلود)

 ةراهطت ناكتف بمطلاددعصلا طرتشا صنلانال (مهتللال هلوق) اهتراهاط ىأ هن ضرالا هكر
 هجوتلاو س ارا عمان :اق مدح اولاريس تدثاسعىدأتءالف ناكل صنب مت ممل |ةدعل اطر ضرالا
 سأرلا نم نذالا,نوكن ال ميطحلاىلا هجوتلاو نذالا مشع ناردأتيالف باكسلا صتباتنث تددلاول
 ار قتقتةالصلاو هني روهطوديعصل ير اهطملا ارقتفي معملا نالودح اول ارم تدث كد هلا نم مطحلاو

 اذه ىلعف هيمجتلازومناة قش فأن عودي روهطلا نود ةراهطلا تدثترب# ارو ربغال ناكم ااةراهط

 حالا ىلعزاجبا رلا كل ذب معتةرانلاب ضرالا تةرتحاولاولاقو ىاد زل الارهاظلاو امهننب قرفال
 1 هرهاط ة هى لت عض واتإةرعاط لاءاملا|هملبع بصن لاحم افضرالا ريهطتدي رأولو ىسهتنا
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 | مه (ن يك هاله ىلعإ

 2 ا ءاعوهلوق ىلع نكاأف حراشلا» هرك ذمسام لع ديف سو أد: ءىأ (انانؤاا ارنا

 هلوقلهلاوز قثد ناالارث نالاءاقب مدع طرعتب فسوب ىنأ لوق ىلع ىوت ةلاقاكلان هاا

 ضرالارامهعهسم» لو ىذاامج ىآرن افهيلعت ىلق.لفدومدملا لدي نادارأ ند مالسلاوةالصلا هيلع

 بطرزلاو سرابلا مف قاطا مال لاو ةالصلا همل هنا هبال د ءالادحو ويجلب زروهط امفضرالانافأ

 لعنلاو فلا فلخادتت هّتب وطر نال سواملاو بط رلاقىأ (امهمف كل دلاز وحال دمت لاقو هلوق)

 اسمهلو بوثلا فدي فتك اىتح تحن صوص هناف ىنملا فال اهمرح نؤداسوتب وطر هتباصاولاكداصق

 4 2 كر : هردتع ولاة كلذواهتب وطرهلخادتءامناوةساهفلا موبعازا هل خادءال باص فلا نالو نورا
 روفعمكلذو ل اةالا جملا دعب قسسالف فاذا مرملا

 (عسيب أو ةفشح ى أن نءوهلوق) ىجلب
 نوم فجر

 لع اج يكعو | دونا ساما تدك نى بورش: ااا ت كيال |
 كييك ل لو ربو تلو ردا رار اور اذه ىلع همالاك ثق ناكمال فنصملا مالكمهف فنيعتيال كلذنا تفر
 4 00000 و 1 ىعرهط و ىأن د. لا ىلع فطع(ىعو هلوق) يعل اوهام لع فنصملا مالكا اهعرذت نوكيف معال

 بوثلاو نديلار 4طن , ىنعي ءامل ان هلو ىلع فوطعمهن ا نم رجلا قامو لعافلا ىفءاملا تديزو#

 ةدايز نأ ىو هشعثو رهن ديعبفر ورا وراجلا ىلع فوطعمهناىنعي رع ل اذا , ١

 ىذملان ال قالطالانوةاارهاظر هلا ىف هلوقو تف هرو رضالر امتءالا كلذريتعا هتناانمءاساأب كلرغلابأ

 اعبتس فلا لءصال نالصالاذا عونملوملا اذكفرر و رضللال ك1 ,ةسمنواغم هنالالاةنع

 رع :ااذاام ىلسع لمحت هلسغ ع نمدالف ناكن اف هلوةو ره: لوملانودىذملاق ماقدقو ملدا 1 |

 ملهنال هكرغب ىنتكي ل. هلسغ طرغشمال ةرشتن لواسفد ىنملا جوخ نأب نكمملاذااماركذلاسأر ىلع

 قرفالاذكو (انق.ةروااظاغهلوق) نطادلاىكلذلرث ءاالودارعت قلوملا ىلع هرو رم ىوس د جنو

 ىدآلا ىنمنمب قرفالا ذكو ق فر هناللر لاي رهط الو أ أرد ىتمنا ىلبقعلا نعوربونتاهمنمو هشه ني

 نهىدنقرع#لا نع ىوحاد.لا هلةنالافالخاض اىناتسوقلا 51 »و كر كال ضيفلا قاكوريغو

 ءانب امهلافال دنع كرغلاب رهط ٠ ثدح ىنمان عزنمن حلو اولام هقالطا لم اذكو ىمد الا ىنعهدسقت

 كرفلابرهط لل انا قب مي رص فنصملا مالكن املعاو ةسافوةراهط جرغلاةبوطر ف فالتحالا ىلعأ

 ئيرخالاة ناو راقوالاقانببو مضالاوه عب ا بحاصلااقو ةفتح ىنأ نع نيد او رلاىدحا ىلعوتهو

ْ 

| 
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 0 3 ىهو نع ىنهكعام || لع> ىلوال اق ىن عملاق ةرورض ىنكل ءافو بححتلا لعذ لعافاد عاعف لعافلا ىفءام

 .ىل, >0 بي . ..( وم || ث.>هريغنءزارتحالل ىلابدسسقتلاو من نعفخلاو بوُثلاو نديلارهطب و ىا ردقملارهطبب قلع ظ

 من ا ا دل ب اعتز ةلا هإوق) رهن ذاشف هي دعب كرفلاب مدلاةراهط نم ىتفا فاخ كرفلايرهطلا
 كنعو 00 4 قو رهط ثيح ىلا سجن لا بولا نب قرغلا هجو رظنمف ىتحلا ن عرهنهدعب رثالاءاقب رمضد الو تدق |

 يب عر كرر. “ا ءاقي مدع دلاب هيراهطل طرتشا ثدح مرح ىذ سف: سف: فخلا نمد وهرثا قد ناو انتلطم كرف /

 1 ءاسعامامأو هلاو ز قشاذاام ىلع ىتمغ قام لمس تاألامولاقاكللو رمل رهلا نع قيسام لعرثالا
 0 ىا/زإ 0 0ع مهحرصتل عج ريغف هتراسهطب لوقي ذا ىفاشلا فالح ناكمل ةقيف ىنملا ةساحن نا قرفلا هحو لاق |

 هين 90 00 ركذلاس أر ناكاذااعد.قم ك ارقلابءافتكالان العا مث ءىصسامانتمتأ قافتام ةظيلغنلا ةساضنأللا

 ذيب © طهي ٠ اكورو ل هيفولاقةعبرمشلاردصن عةيلاليت رش ىيفتساوزواعقوا هج رخعهنملو.لاز واحتن لو لابن انارهاألا

 0 ناك ءاوسو (مابوثلا ىلع ناك اوسهلوق) لودلارثا نمءيامرمت ال ىنملاج ورخ لحم ناىلاةر 3

 2 /ةنو ير ندر دعشراب بقع ىنمأ| ن نيملاذااعدمةما ذه لمق ,.معلا ىلع ةناطملا ىلا لصووانطسوا اليسغوا ادب دخن ويل ُ :

 10000 ةلئسمةعالا سعم لاق اذه ن ءو هز سغ - نمدالف ناكنافالوا ئىدعا نايملاذااعو ءاملاسملزيملل و

 204 0 3 لو.لا لعالم تلق نافاعمت لعدعف ىتملابب رولغمهنال اقر ناالا ىنعمىذع له لكن ال ةاكم ظ

 0 3 عرشلاهروطدقو ىذعىتح ىنعالناكأ ذأ هنال ىذا فال هيلاوعدتةرورضالهنالتلق ك كلذ :
 *ءى
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 أ

 ل 3



 (نمعملا يت“ نه لوالاهز41) 1

 اءذ |ةضالخلاةهل ةسمع وضو هربغتي ريهطلا لدم عوضوغامةوهوتلاتالصل االاديعب ال هنا مامالا دنع
 اذاامف نو رفمةصالخلا ىفامو هتباصا ىتم ىرديالو ة ادن هم ون ىف ىاراذااهف ضورغم ةيريهطلا ف
 دنعراته ار رنهاظأا ىو ةصالخلا ىناذذك ىلصامداعاروملا ىف هلوقف انته عضوملا ىمنو ةباصالا تقو ملع
 ناو فرط لسغب راسا هتراهطن كلانا لءامت رظن همفاهمفوه ىتلةالصلاال ادمعبالهنا مامالا
 |ةيلالبترشلا قنكلككلايزو زال نقيل نان مدو رك ذام لعاضةةدرب سم لا فرطلا هنا نق.

 ] |اطاسستح عبجلالسغ عئادبلا فراتسااذهول اوغملالمماىف ىردقلا مدع عم: راوطلا كما ف لمأس || "ايو ا

 | ماه ملا ضعبلا نمىلوأب ضع.لا سدلوا:.قيالوالاغانظال مولعمريغةسادخلا عضوم نال فه ور 0 /

 |. ”ساهط طرتشو ىزعلاسىأعامنمزئاسلاعئاملا (عئاجو كوتا ردوتقي هيالع دولو ١ رو اني 35
 4 :راتءاوهو طءلغتلا فصو لوزبال لكون ام لوس ةظاغملا لولا ذه ىلعف هسفن ىق هتراهط عرق هرمغأ 3 :// 3 0

 [اهنال (ءاماريش زج! هلوق) رداثالث سل ىدثو عسصارهطبق قد رلاىتح(درولاءامو لحن اك هلوق) || نير 7 3 دولا
 ْ 5 / هم اناداوح وصالءاملاؤ ءلرتسا.ةلااذهناالاةراهطلا دف. ال سدغأ او ةاقالملا لأن سد » مفدهزب 5 تحوأزر 1

 1 ا هس مس و علف ى بص هنوقن م قلعتالو املا طق ماك هزورضلا طقس ةاهالا لَو . تفر إب وقىب/ 1 هالءاملانهملءائزسو هللعمتا لصءإوش مه قلعتالوءاملا ف طقسإك ةزورضلل طقس ةافالل الأ. ||. (نهررب تلى ©4/رب

 ْ ىراب زهريخبز وحي هنايراجا ةثالخ تلو مالسل اوةالصلا هءاع هلوقك“ هع سدلوهوبقألاموهغمأ]| كلو / ذي تدر

 ْ ا صن ضدحنا مدنعهتلأستأ ارمال هلاق ءاس ايهما غامث مال ءاوةالصصلا هيلع هلوق ضنلاب دارملاوأأأ بهي 0 0 1 و

 || ناىلاءاعام (ندلاوبوئلانيبقرفالو هلوق) ةمدقملا لعىتامرق حئاهيتحا4لاقف بوثلا 3 تار 0 كك
 |نذنلاةءاحنن|نمف-و.ىأ نعامدرىلاةراشارردلا بحاصك ق لطب لو اسمهبد.قامنافنصملا[] ب 0 5 0

 || نءاهتلازاسس ةساضدنال (ءاملاريغندسلا ف زوال فسوبىأنعو هلوق) ءانملاربغ لوزتال|| .١ تاع/ اك#/ىرب رك
 || نهدلاو جريشلاو لسعلاو سددلا اذكو (رهدلاال هلوق) ُنداك ءاماربغب زوحالف ند..لا 0 3 ف2 7
 ٠ | ىلع فطعزنكلا حاستقم ىو (لختا ىلع فطعهلوق) ره هن ره رع ءاشالا.ذهنال جدلاوهو 3-3 2-5-0 / 1

 ْش ا ءقىدص هنالديز ال لحر ىفءاح زوصالف اه افطا.ةءرباغتب ناالب فطعلا طرمش نال رظن همر عامملا ل 0

 ١ ناوامثامنوكي دق ىهدلاذا هيفتنم نهدلاو عثاملا نيب ريان لاناههج ووىوج لْخ رلامسادي رز ابار لإ

 || قوطعملا نالالب زم نهدلان وكم دعت رياغملا ف ق-كبهنال ىو ا ضارتعا طوةسرهظ مثالي زع نك. و 1
 هنلازتنءللان أب لوقلاف يلا ىل_ع ىأ (نيللاو رهدلا ل .الهلوق) هند.ةمعئاملاوهوه.ءلع ىو

 ل 1 وازاحورثا بهذ ىتح نهدلاب مدا لسغول هبا ن هىفاثلا نعام ىلءاعرغمنوكي نااما ةساعلا

 لعافلانم لاح ميجا مف ( سب هلوق) رّدقملالعفلا,ىلعتم (كلدلا.هلوق) هيف ةهوسدالام ىلع
 ش ٠ ددوق) ىو نءىعع ءابلاوردقملارهطبباةلعتموغلافرطنوكي نا زوو سبا فتم ىأ

 أ | اك جيلا ىلعقرذالذااتاذ نمال مرحما ناكولام لع مع الاوهام مرجامدارب ناز و< مرح

 | | طقسفاضرعالوا.تاذالالصا مرح تاذ#-امذلا نكت ل ناو ىعملاذا ل غنالاو هلوق هانانالو ىتلي زلا
 ْ ةداراىضتقب ام ىل زاهر كحذامذا ىايزلا مالكي هيلعدر اق اكسقم رحبلا ىلع رهثلاف هضارتعا
 ا | هدلعلعجوا فان ىمتلاف بارتلاوأ ل_هرلا ىلع ىشماذا ل-.فو لاق ثيخىفاذلا# .رحاصوصخ
 || قفاو ردملا قامو فنصملا مالكمهف قزم عال ىهتنا ميلا وهو رهط هج ناموواالعرو اانارب
 || ىرتالانو مرحتابحاصوه فافجادعب ىف رملا نادل موخال امو مرح هلام نمب لصافلا مث رحفلا ف هكلسام
 ! لوبان ضرعب اجراظنلاعطق عمة سادغلا تاذلرطظنلاب ةقرفتلاهذسهو ىبلي زمر عدي سلق دعب
 | هوضوأ ب ارتدي قمتلا ناب مرج بح صهيريص مدل ضرعبدقو لصالا بسم ىأ هل مرجالام لبق نم
 ْ] (ةرذغعلاو ثو راكهلوق) قدك رلاريغب لعنلاو فخلا نم لك د..ةن ىدتةيرلارهاظ (هجوا هلوف)

 ١ همرحالالهل.5نمىف أم امامسال مدلاو ةردعلاوثو راب مرح لانا حراشلا ليك و ىتدعىملاو

 | هلوق) رداهرا هبلوزءامهيدارا (كالدلا رهط هلوق) ىلان لا هيلع ىرحامىلا ءاسعال وهلا

 ريم !:



ْ 

 او (نكس هالئم لع)
 د

 هده لمق قلن +: هنا نمرحل !قالافالخر محو راهو 9 دو٠ واضعا نا 2 هدا وده دعب هنأ عمال

 نوكيإل ئىث «:مرهظ لول هنالرو هظلابد.ق هلق ه.تةاعروهظفالاو حو رلا ئغندارملاو لاق ثحمشللا |
 قلت ضعب رهظ| لعب لولو ةضاحتس اقالاواضمح لءجدتم نأ انقر لج نت

 ةالصلا تكرتنو رشعرهطلا فو ةرمشع ضدحل ىفابتداعو مدلااهم رمتساو جب رذطا ىفهتطقسا نب المأ
 افمدقواض ااهتداع مان اةالصلا حدت مامون نءرعشع ءوضو:ةال.ص لكتلصوتلسةغامت اهتداعمانأ
 ةئامهرتملولامااونتع ض.لعاطقن ابا واج ماءاددعيل«:ملوللاقب نا ىجش ناكواولاق اذك امون نوعي /

 ناباضيح قرملا ل عج ن نكما نا هلوقورهن قسساكق -اخما نعيقسم ناكبرذغا ىف هتطسأ مئاهون نب :ءوأ
 سافنءادتباوىأ (منانيمعوتلا ساغنوهلوق) ةيانع ماتروط همدقتو ضدح ادم لقا ىلا ىأ دا

 ةئالئاوناكوو( حلا نادلوامهوهلوق) ىوجةزملا غفوواولا نوكسو ءاتلا تف: معوتلاو نيمعوتلامأ

 أ
 ا
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: 
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 رمفوو
 7 هلودوز اد اوالج لعح هنا عم الاف لد |ىناثلاو روش هس ن مرتك | تلاعلاو لوالانمب ناكودالو

 يي تع 3 ىفاشلا] وقوهو (ريخ ريخالا نمرفز و دم لاقو هلود ) لقاىناثلاولّالا نيب ناكوىأ لقا ا

 / قو 5-5 8 مدلاوه سافنلا نا يح تيجو جبل ان: نوكم الف هن لماحا منامه

 لاه ةنامهرإ 0-_ لوح عضو قلعتممدعلا*ا ضقت اودحاولادلولا بقع جبر اخما مدلاكراصف كلذ كو وهو.دالولا بةعجراخما أ
 2 مس, لولا

 > 85- ثامر تا عم احا .ةاهملا فاضم

 - .يهإ] فمر. ا ف 2 5 : 2 203

 تارإ, نم را 0-0 يرتد نا حي 0 ةاابرر تاب نم 9 2. ءاخخالا 22 د 4

 ناو كنا كلا هيد # هي د د ع
 نإ 7 5 ب د 00 و رونو .انم عرفا 8 فلور :ءاملب نوكل ينال ىلا دق اهتازاو هع .ةحاف داهريهطن ةيمكمأ

 1 رم 0 الةسايغلل هفرص بج وامناف ككوسواوأرب جا“ ندع

 ,عأ هئالربهطتلا نودتةلازالابمريبعتو تفلاوةياهتلاز عر ثدحلا نم طاغا| منالال نمترا طالال صن

 درباممالهلا طورعش بأن ن نمحرا || ىفىفأ سلا ة .كحلا مدقو هل وو ةساجخلا < عاقب اهقدصل

 دسم قط الا قيم ىود» لد , زغتلا ءاح هيو نغتغللا محق | اذهو نيددخفب (سد عج دوخ) 4

0 

| 
1 
| 
| 

| 
 ا ا |

 - ل 000 ند.لاو بوءاان عءأ مار ازاو ةردق :ىمنمءاعرش ة احغلاو س4 نوكرمشملا امنا ىلاعت لاهاعسا

 ندور 2 ضارتفاو هر هوه اب )ازا ضارتفادح امرفكالف ةند كاملا راملا اردقلا تغلب نا ضرف ناذ

 2 هتروعءادبانال ا ارتلازا نم نكمتد ملول ىت>دشأ وهام باكتراربغ نماهتلازا نكما اذااع طورشم اهتلازأ|
 نب روع نب رعا نمد ىل-تبان نهذاى سف ةلازاللاهاداولفدثا هر وءفثدكن ال ا هعمىلصت 1 لا 7

 5 .اءبجوولورتؤبالو لقغا رتب امدحص لو لا -تغالاو اطوختللاهفشك م امهنوها بكتب ناب ْ

 ءاسنلا نم ةرتس دال تناكولو رخو: لاح رلا ن نمهرتسد الو ةأرما ىلع لسغ بج وولو هكر تءاسفتم 2

 ايمرق ة وامها :مدق نءاوق دحاو هواضب ارخؤد ءاسنل نم ل>رلان :اماضتقمورض لاغزلا تب كالا

 ناىجشإ و هلوق تلق نافاعرشءالا لاعتسا نعاه زعل متت ناىئش ولاقامهد>ا ىلع ف ةرغلا هجوأ|
 ىناكاذاام ىلعرمتأتل الة فلا عال تلقرؤت ١ اهعأ |نموراسقنلا 'حراشن ءهمدقال فلام علمتنا ا

 ةوسنلانينالحر ريع نأ ارهاظلاوورا ملف لكشملا ىئثن :«اامأو تقول جورت فاضت الث حم ة عد

 قو ناك ار ردلا فاكس دف ايريعول (بوثلاو ندنلا ارهطب هلوق ) رضالاب لما همهنال لاح .رلانيدةأ ماو
 اقر امد هلسغف هءدق بولا فزاع سمن" اذادصالخلان ءرمعأاقو لوك أ اماىد نا

 رهظ م تاولد ىلصواف بو ثااكن د ءاانوكين ا!ىبشوروتلا ف لاقرات +|قهيراهطن مص ريغ نم
 راتغاف هتناداىت ٍ:مىرديالو ساخن هد ون ىلع ىأردب ربهظلا قواهد اعارن : الاقرطلا ىف ةءاجتلاناأأ



 ١ (نيد ملا نت نم لوالازحنا) 8

 رندا ةالصلا كرس وأ ع دش لهنا عمر ذعل 0 ىلهتوولا جدوتفاعو

 1 ١ |تولارع 1ك ظ 7 هناذيرعهظلان ءرعلا تر 3 أل رذعلا ت توم" *”دعدالا انهم ىدؤلا ال

 . ا الص تقووملا عاطقنالا مادو عطقناو ىنانلا تقولا ل داذاف تقولا جورخ لق 5 ىلص طق: ملاذاف

 ١ 2 نيرو ذعملاد الص ىلص مم” هنا نممت عاط نال ماو د هنال قع ةالفلاداعأو اضوت ىوخأ

 || ناعم ةسايرذعلا تن اذاهنا ىذت هاذه ها ةالصلاتزاح تدولا جب رش ىتح ةناثلاةالصلاتقوف

 ىو انلط» امك ورد كلاتو:ىدانتسالاالولذاهباصأ امو ىلا ادنةسم تش. [كحولو تقولا

 رذ رداعدر بحص ) نهاد[ د مالا أرمصتقتم تدك ةرذعلانا نم رعلانع قا مادو ري هذهو 0 "3

دو ردض:احنافالذرذءاذ ق.دالهدربو اسوم هتالصد ولو زكج كج امه 5 ندو 0 450
 ا 5 3 : او

نالضئاحا فال هلو# :هورحت لاس مافولو لمس.ال سل>ول ناك نأب ام 7 مى ا - 5
 ا 2 ص اناهفاصت ا

 1 هلا روطلاو هلوق نم نتملاف قدسام ل.لدب ةقدقح تاقوالا ضعد يعطف انا هيذمتيقباماهنع 2 ا 7
 ئ /ممدلا جرت نااالا ءاسف:نوكنالا مترس نمت داوولفجب رفلا نمىأ (مدس اقنلاو هلوق) 4 و 000 اكدت

 0و .عىف ثنحودلو مأ هيتراسصواسمتدع هب تضقناناو اهدرف اهب تالا سي.

 فثتال اهماعلسغلا بوو قاقدلا لعوبأراتخاو طقفاضوتت لب بجبال ام_هدنعو مامالادنعامد || كاف ير نخب فير
 دلو يلا اك ذ ذامْنا لع هنمو ىجأب رز مدام دوز بوجولا مدع ملاك صو سات سفنلا جب ورع ري ا 1 لج 35

 الك مهو ءا ياوهودشلا ف اقامهافالعر ف ةزو ةقيت> ىأ دنع لسغلا اهيلع بحامدرتلو | همز ير 408 5
 ولع لسغلابوجو مدن امهونامهلاثالح هاوق اضراو كل ذكسدلو رفزو مامالا بهذمل يتلا ني 2

 0 000 ىد/
 .ماغ لسغالد# نع دناورو هوقو ى أ دنعو اب :)الؤق ل لد, كلذك س دلو نيدحاصلا تهدم

 ْ امن قرهاظ مافن سقنلا جور سف: نابامدرتلو تدلواذااسعف ل غلاب وجو لءلعتن ام
 سافتلا,اهفاصتاناىضتةبهلقالدحالو هلوقذافنصملا مالك فا وهوامدرت ناو ءاسفن نوكت

 مالارتزأم اهناو نيدحاصلا تهذم ىلع ىثقب فنصملام اك اروظ مث لق ناو مدلا هب ور ىلع فودوم مك ا رب م #ايز
 هلو 11 رثك أوأ (دلولا بقع هلوق) لسغلااهءاعبجول فلا ءافننوكنال نآمز.ا ا 3 3

 نفوأ سفنلا نموهو ضرما ه-كعو مصقأ :دالولا فضلا ن الات ضاحو تدلو (اهحن ةونونلا مشب 0 ا
 ط ند !؟ةقيدزرك قئان ركل قهنادهجوو عراف دبقوداولاوهو ننغتلاوي رخو أ رعل سقت 1 ذو هديب حا 00

 ٠ | (ةامفنىهذ هلوق ( 6 مدلاوه ىذلا سفخلا ىتعع هنوكن بعف دلولاوهو سفنلا جورخوأ م -رلا رمل 7 3 1 كو

 ,مالكف نشنلو راشعءالؤه لاقيفراثع ىلع عمجهناف* ءارمش لك سافنءالؤه لوقف سافن ىلع عمجيو ول 7 0
 و امتداعماب اقف كر ءازاذا ىف :(ض.> ىفاشا!لاقو هلو3) ءاريششعوءاسقن الا لاعف ىلعءالعم عج

 الص هلع هلوقانلو ل" احناكاض ن وكف ةداعلا تقو شلال م م جب راخ مدهنأ هل اقافد | هضادخساف 3 1 0-1 26
 هال هلأ «تلعمناههجو ةضض نأرمتس ١ ىتح ملامح االو ّنهلج نءضن ىتحىلامحاًاطوتال مال لاو اع 0

 ضع: رهظ نا هلو ىلا ه- > احالذ ةغللا تنك نم اهرب غور أهنلا فاك هماست لبق نطدلا نم طقس أم ا ف (اطقسلاو هاوق) ضيحلاعم لجل عامتج اودع ىلع ل دفمحرلا:ءارب نع افرعم ض حلا لعج مال لاو رز او
 (ثال 00 راء هلوق) دنقلا نع دب رهتلا ىنمد ىوج دي رتل اىلع مالكلا لم<ناالا هقلخ و

 1اس كلا ناىأ ةخاثلشتلاو نا لارسكبر وتلا ىفف كلذك س ءاوءاوسد- ىلع اهئاةرهاظ
 0 1 ل لفالاو قلخما نيرتسموهو دعب (انيم هّمأ نطد نهطدتسب : ىذلاوهوهلود)

 5 م ىمأب زنرشءوةنام ىفالانءمةسال «ةلخ نا معا (خا هةلح ضعب رهظ نا اود ) قوج

 رن وكي هنا عتاد. كيدهم ورزت ىساعشنا دونا ىهرت ديلي لانا نمردعلا امو ققرلا
 للا مادام مدلا لازنتساى ما ماع نااهل حاسس دار ةاادقع قو ةذمنيعن رأو ةغلع نمعدرأو هقطن امون
 5 برب الئ" نرذعو ةناممد دااعثا]: ارردق ورضع هل قالو ةةلعوأ يضم

0 

 هن ايلا ان م



1 
 ليل نكي مالم ىلع ) ْ

 مالسلاو عالصلاة- ءلعهلود ا ]وه الصك 23 شدمح ىأ تذب ةمطافل مال لاو ةالصلا هملعمل 1

 اس ورام ذعالان اك ف تقوالراعتست مالا ّن ال لوال يدار اوهوةالص لك تقول اسومةضاللا
 ا (هجورذع لطب هلوف ( يجلب , رم كجم ىلع أن انام3 لعد يفاشلا ءاورامو كتمت هنالولوأ

 ماقم مف 5 !تقولان ادعو مامالا هذ ههجوامهبفسوب ىنأ دنعو لودلانرفز دنعو نو 0 ىأ

 الو ءادالاي هلكت ولا لاغئازاحأ عر اشلان الو ةققح ءادالا ىلعةراهطلا ميدقت نمديالفاعرش ءاذا /
 هدعبالو نقولا لمةرمتعت الف تقولا ىلع ةرو دق مةجاحتا ن افوىجالوةراهطأامدقتيالا كلذ نك 1

 ديالفإ هلوق ىف نكسل ىبلب زتقولا لق هاحالو ءادالا ىلا ةحاعلا ىفانملاعمةراهطلا را.تعانأ رق
 تاوحلاو امجاو مدقَلا سدلو ةل حمال ب وحولا ىف لهعّت_سن ثلذز ال مما هماعوراهطلا مد

 ازاام  د.ةم جبور اب زالطملامةراهظلا مدقتزا :هزاوح ن مديال ىأ ودع مالا انعلاق

 الذ تقولاج ورخ ىلا مادو عاطقنالا ىلءناكن اما ءوضولا دهب نال.سلادووأ نالمدلا ىلع اًوُش

 جا رافال وهو ةوضولاةذاعاسحواو نابأ نب ىسدعاهمق ن نءطورخ ند دجوبملامجب ورابط

 وراىلا ياللا ةفاشان وراد راجل ندا رووا يور نا او

 يافا قولا داس نيفخلا ىلع عسملام هو د الاد هو قة ضاقتنالا فج جورغل ل رمثأنال هنال زا

 قباسلاّن دك ارووطو ةالملا ىف مهو تتولاجرخاذا ءانملاالو سدالاو ءوضولا تو ادوج وهرذم

 بحاصعرشولاذفو تقولا لو" 'ىلادنتم هناال قدةعتلا ىلع هسو لكن ءرصتقم تول اهب وول :
 كلذناهروهاش دارملانال همزاب :ملادنتسموروهظناكولوءاضقلا همز تقولا ب رخمت عوطتلا فر ذ
 تقولاءالذ نم اعرش همايق رهظا هناالارع ةماهدنعرهط. .ذ ةهول متر اغلا هعافتراب موكحم تدل 7

 لك نمارصتقم قداسلاث د ريو وظ هإ-ه+ ىفو رحب هلئمدملع كش ل يرش اهشعا هنا تحن

 تقولا لق ةرمةءمرمغ هتراهطنال (لوخدلاب لطم.رقز دذعو هلوق) قأسامههج وملعب رظن هج

 سلو هحورخم ضقتتيالف ةتجاسل لوخدلادعب ةرعتعمو هلو دب ضةننمق ءادالا ىلا خاسحلا مه

 ثكئاوفلا ءاضقو لفاونلا ى- ىنةرجتعم ىهفالاو طقف ه تفولاوس قربان فعل ل 0
 هلوق) لوعتدلا.تضقتنا فيكه دنع تقولا لبق ةرمتعمةراسهطل نكح ملا زاللاقي هاسعأم طق
 هدنعضقنلا طرشامهءاقجا نا دارملا سلو لوخدلاو جورخلان م دحاو لكي ىأ ابل
 (امهدنءرهطلا صن هلوق) روع حتصالا ىلع ىعضوأ د.ءاولو ىأ (لاوزلاربق اضوقولو ٠ اوف
 ادارهظلا هن ىلصن ال مصالا ريغ ىلع هنا دقي جمالا, قس اعف دمبقتلاو هيل ةعم توو جورخ هن

 ةالص هل سلام عص الا ىلع لمهملا تقولايدارملاق ى هم ةالصوأ د.عل لاوزلا لق ءوضولان -_

 ىفًاضون مت ءالصو هدقو ىف رهظلل انضوتولامالوحخدلا دورا (رفزو ف وب ىنالاقالخ هلود) ةيوا 3

 اذ كو لوعغدلادوج ولف رفزو فو ىأ د_نعاما لكلا د_:ءرصعلاهب ىبصد ال ريصعال رهظلاتف
 اماهؤاداهلزاح رهظلاداسفرهظول ىتخ رهطال تغتو : هراهطمده نال مصالا ىلعد#و مامالاد

 ليقرهاتلل هثوضوكر هظاا تةو قرصعلل ه ءوضو َنالرصعلا هدد نادل ةباور قو هج ور دعب قبثآلا
 ملا ضرف ثقو مهمل ضءملاذا اذهو فنصملالوقل عجار (ردعلاءاقب طرشاذه هلوذ) لاوز

 د_تملاذا رذعبحاصري هب امناو هلوقبو هلاور طرش ىلالا مدملا عطقن اول ىتح هلوقب ح راثلاو ات
 هلءوىفاكحلا نع ىجاد زلاىفامل قفا م (مناةالص تقوى دمبملاذا هلود) هنومأ ا ١

 تاع .ةسسالا طارغشا دفيام بتكلاةّماعام هفلاع < و طرعشد د: سل تفولل رذعلا_اعبش أ

 تقولك رس املهذا | بتكلاةماعفامل ريس ىقاكلاى 1 . خفلاف ناسأو ىلإ

 هضرف ةالسض لة تقولا لالخ ىف رذغعلارطاذاو رين هققحت ىف ىلا ىدؤوف ةظحل عطقنال ثيح

 ل عا
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: 
 د
: 
: 

١ 

ضرف لك ]فاد كااد دعو هلوق) زمهلاب (أترمال هلوذ) ىلع ملل ه.ذملا حرش نعام اهش ةق. 3
) : 



 (نيعلا تف نم لوالازملا) 1
 سمسا

 ناكاذا هناا نيعلا قاس. ونب مما عتواك رهشا هس وةنسد اسهرهط ضرف ةغص ىف ىف ءايضعالو

 ةنسوأمدترتعتيث ربت غلباذااماوه منو فلا نءةملالب رس اهجداع مات نمديالاذ ةداع ة:ساهرهط

 اهتدعىذقنتفتأراماهرهطو تأراماوضح مزاحوبإ ىذاقلاو هعدعوا لاتقفردللا اهب رس ئارهط
 رارقسالال ران ءناكناهنا ياو رهطاا لوا قالطلار ابتءا ىلع ءانباذهوامو:نيثالنو نيذ-ثالثش
 يحتال زاهنوكب جوي هياسح نوكز وحن مزال» ريدقتلا اذه سلفاطويضم قالطلاعابقباىلا

 ةئالئوا نيئالثو نين اوانينالئودجاو نتن سردقيفرهطلاوخاوا ماناةرمثعير وك ملا نمرثك | نوكذ

 اا وااةلطم هلالازناةريثعل دارت نا جنمف اطومض نكي مل ناو كلذوحنو نيئالثو
 تقلا نعيلالنرشلا ركذام هيف اني ئ باه درهط ل د.ةيال ةعدعىفأ دنع ن | نم ه حراشلاوركذام لاقي
 مسنلا صعيب اةيلمددو (رارعسالانامز ف هوت) فاتن ادق ةمصعىنأ نعل قنا نأ لعب انهنمو
 ير عدبءايلعلا ةماعدنعو ةمدعىأ دنعاذ- ههصنامرارعسالانامز ىف هلوقذمعد

 (ةن (ةضادتسالا مدو هلوق) لصالا نم هتاسش انين اذهواننهش لاق ةضاهتسمتغلب ولاكن يرمدع ىلصتو

 4 ةامتسالاورص ضبا فال :ةنمنوكيال نا هتمالعو محرلا نود رغلا نم جراخم دلما اوه

 ن داحتسالا عاوناو بر خا نع ىو مدلااهب رقسا اذا لوهعللا:لابعاتلا مضةأرملا تضيمتسار دصم

 / مثلك وأ نمةرشعوهودادتبملا ص - ىلع دازامىناثلاو ضيحلا لقا نع صقانلا مدلا اهدا ةمس
 ةلاثلاو ماناةرشع ءامولا قح ىفو مانا ةثالث موملاوةالصلا حف : ةأدتمملا صح نا فسوب نأ ن عو
 : [مهراكصا ًازواحو امومفةداعلا يلءدازام سمانا عدارلاو نوءبرأوهودأدتملاسافن, ىلع دازام
 ا مهتموةريغصلاو هس الا مددازبو يد نجربلا نعىوج لفات اءارتام سداسلاو

 ننالا نه مدعارلا مضب (فاعركهلوق) ابعض» هج نم عنامريغمحرلاةعلسلا ضرع نا انمدق ن كك

 ازواصنالاقحالموصتو لصت اهتداع تضم اذألمق مث (ةضاعسا||متداع ىلع دازاح هلوق)
 | ركع

 مدلاتأ اراذا, اذه ىلءوةلع مدةضاحتسالا مدو ةكلاوه لصالاّنال كرت لمقو ةضادتسا مدنوكف

 ل ”لبقو ماناةئالل نءناصقنلابةضا سان وكي نال مت< هنالموصلاو:الصلا كرتتال لبق ءادتبا
 ١ سون ىفأ دنعو دوعلا ن ل ا لالاقانل ال

 ءاصااضا 0 (ةرشءاهضبق :أدتسولو هلوق) ىوتقلاهيلعو ةدحاو رع
 7 هس ءامددت ل اراذااك نممل اوم نمةفتم نب رهطو نيمدك :رتناامهد> أن اعون ىهو

 دج مأن | نامل دب ب_دعو نيف: منبر هطو نعمد ىرتناىناثلاو مدلااهب ره مث كلذكت زر

 0 وناس ”رمالقأ لق وىناذلال وفك وه ل.ةذاوه ود 5 ىلع فل اوالوأ ّي رااوداهرهطو

 نيبثرملا لقألمقو دادعالا طسوأ ابتداع لف مدلاامب رقت مف دع ءامدو ر اهطا هال ىرت

 ا داسعلا نا ىلع : ىتتسالوأ ٌقرملاوهاهرهطو اهضمح مان اى املادنعفهلوقو طبحلانءرهن نيريخالا
 [(حاةضاح ملا[ ضوتو هلوق)' مددت الئو أ خا"امدوراهطاةثالث ىرتنا ى 8و هلوقو ةرعمدن عدت

 |ءان “الا روحو مدعن م دارملا سنلوهب ريسوظلا نع ره اهملع تحاوربغ ءايهتسالاّن ال هيد

 2 لع بدال كلذك لو: سل وأن طب قالطة اهب ن هذا هنا بوم الو طوخ نءولو همدع

 ل ]احب ناك نا هنا ىوتقلل ارامل اوال ل.ةودالص لكذنع مل غب ىلق بولا لسغىف اوفاحخاو ءاحهتسالا

 | اذه نوك. نا ينبني لوق أو هحرشوريونت هلسغ ةلرتز<)ةالصلا نم غارغلا ل ب5 سمت“ :الىل -ةول
 نب رهطتل !"يضولايدارملاو ىوحنالاق رمالا سفن ىف فال_الف نماوقلان 0 ىلل-2 ىل.دفتلا

 ذل هلو : رطا|قت عطقتسال ىذلاوه (لون سا سه نموهلوذ) هيعدت قريشأ هنالدن ريعان اوممجتلا

 رم ضرلا اذهب نماهرسكب و جراسا سفن ماللا تفي سلسأ ا لمق ىنيعةدو 0
 ظ أديفتنل ل نيعلا مضي فعرو عطقبك أضنأ ف عربو رصاير صنك ف عريف عراب (فاعروأ هلوق)

| 
 ا!

6 



 1 (نبك-.هالنم ىلع)

 00 اب را نجر تاتا نمةلّئسم لئاسم تالثل لماش محا ةداعلا بصن

 انهتدعفت أراماه :رهطواهضيحو مدلااهب رجس مث ضخ او رهطلا ةداعاملا نموروط همقانو رهشأ

 هلوق) ةيلالترشرعلا قاهركذ ةئالثل وصفا مفوةريملا ىعستو ةلاضملا ةلئسم ةثلا-لاو هسسقأ]

 رو ل ١ اةيحاصكو مدلا اهب رس اذاادتملاككلذو (حلا مدلااهيرقسااذانعنأ

 ىأراه نكي ناوامحأر رثك | ىلع ىضةو ىرختاهنافرهث لكقاهرو دواهرشاواهوااهضنمح مان ادد عا
 ق>ىف اموح الاتات لي نيعتلا ىلع ضدحاوأ رهطلا نم مىئشب سال ةلإ دضملا ىم-تو ةريملا ىف
0 

 لك 8 فال_:الا سل هنا قره اظوهو ىباب ؛ زهيفاوفلتخ اًددعلا ءاضقنا قحىفاه روطردقب لهو ماكحأ ١

 0 / هلوذ نم م قأيسام ىلعالاكتاةريخماردبقتلا كرئاغالاقيناالا.قالطالا «.سانءالف ةريحا:دعفالا
 17 7 ِ 2 | َ ا 0 :

 7-5 0 27 مه الكل انو ُ 3 ديا وا حراشلا مالكم ملعب هنموؤلاةمثعاسهشمفل# ادتصؤلو

:دابعلا تكحرتتقوىف ضحا تلقت ىتماهنا ةريغا
 لب عا ار ر عدس : )ناف ترحتالاو

 نارا ًرقوةدكْلاننسلاو تاسبجاولا تلو مصالاوهو ةالص لكل تاضوةرهطلاو نضمن ان تددر ١

 ًاطونالوافوعم نيكار اهم سلا دار شتا لع رخالا فوج رلا ىلع بجاولاو ضورةلاردقأ
 م 00 لكى اهضيح نازاوج ال لوءادتب انا تلعن ااموب نيرشع ى ضقت مناضءر موصتو ججرالا ىلع ىرخت "1

 كير. لير تهرب 0| تتقارامه_ةعناوئ رخاورشع ىذقتق ضمحم | ىفافوصحز وح ةرشعتض) ناف مادا ةرشرا
 لهي. 7 نمير ه4

 عت ناواطايتحا هفعض ىضقتف اموررمشعد> ارهعشلا ىف اهموص نمدسفام رثك [نالامو نيرشعو ن

 كي 1 نيرشعو نيذت ”|ل.قو مشع ىلع ديزسال ضمحملا نال نيرششعلا ىلع ياشملا ةماسعفر وكدملا ددرتلا عمات 7 /

 0 200 هو 0 هكيعت ”الوردصلاب و ةرثعدعب هّداعامثةرانزلا فاوطب تنا ت>ولو راسهنلاب نوكأ نا زاو# ان تا

 45 ُ 0 ايم .الالاواهؤادا ممدقفةرهاط تناك ااهالابلعةداعالا بتال تدهس والت د“ تورجعمو د

 علب د و ا تداعا كلذدعد تدع ناو

 ١ بس |اذ اهرهطردقيوءاضقلا تقواهضء-لاّت>ال ما اةرشءدعب اهثداعا اهملعف اهتضق ناف تناوفلاءاذ

 نمةداعلانالو رو لكف ض. 2|ىرتالدقّتأ راان الرح ىوتفلا ه٠ .اعو نيرهش هدعلا ءاضقناللا 0
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 اهتدعىضقنت ةءام»ن اةداور ىهو نيرهشر انهر مطرب دقت هراور يلعورهشلار ارك نم ديالق دوعلا| ا

 تاعاسثالالاارهشريشع ةعستب ةماعلا نمىناددملا مهارب|ن يدهم دنعو ىوتغلا هءلعو ربما

 نيرمثرهطلاريدقت ىلع عبر فت ةعام»نب |هركذامور وش أ ةعمس ةيا وسار غرشة عسير وأ ا

 لفانيمدلا نير وطلانالةءاسالار مشا ةّدس هريدقت ىلععس رغت ىادمملا مهاب ندع أ
 جات ةعاسدنم انضق: ذ لماحملا اول نم لما غرو ناس الان داع لما هدم ىذا

 صضيخحلا لّواىفاهةلط هنا لاقت خال مان ةرمثءاو دين نا ىقمان ىيلي زلا لاق ضدح ثالث راهطاةنثالثلا

 تاحاوافو |قاهقاط ىلاهضي < اكلت دتع :الهنالاهفاهقلامئتلا ةضدحناريغ ض.ح ثالثثىلا جا ١

 بجاووهو حالصلا ىلعورم“ الالج هفاةلطمهولزنن لاروطحم ض.حماف قالطلا ناك ام هنأب . فاز ظ

 مهون ىلع مدقموهف:دعلا صوص دك !جورفلارما ىف اطا.تحالا نأب ةملالينرشلا ف همفرطظنو .نكملامأ ظ

 رورذا اندم (ةمدعمأ هلوق) ىهتنانيقيبالا ةدعلا ىضقنتالف روطلا قالطلا ةفداصم|

 دجوي مو فيشوتلاب ريداقملابصننال (ئش : اهرهطر دقنال هلود ( دي ادبع مزاحنأ ىضاقلاو |

 ئثرهطلااوردقب : لف ماكح الارث :اسىفاماربغالةدعلاءانضقنا قي .انهوقر عملا (ردقموه هلوق) | ظ

 نالاامدةرستَغَنأ رءادتبمهنايب حراشلال وق نم نأ ث امذارظن همضو» .ريغوروتلا ف اذسك قافتالاب|

 هغص ىلءاهق3و لادلا ارسكب (اذادتبم هلوق) ءالصا] هبتنلاراةرهاط ريد ىجزص ةنس ىلصتولاف |

 هنو هياوص (ارهطةنَسو هوق) اهأدت ءاضخن ا نالوا صض.ء اى اهئادتبال ل وعفملاوأ ل غافلا مس أ ا

 عئادبلا نع ىيسلااهلشةزاملاوبي وصتلااذههجوالاتخشلاق ىوج نفاخ ا



 5 :أاتملا . نم ريثكو م دلاةلزنع راصف دسافر مط هنال لدف»ملامونرمشع ةسجت نم نلف ناك اذا نيمدلا

  (نمعملا هو نم لوالاءْز 41١ ام.

 : اغنأب نك,ملوأ امسهلثموأ نيمدلا نم لق أر هطلا ناك ءاوسىأ (لاح ةلوق) ئبايز ةعاسإ
 ان [نيمدلا رم لقاناكن اهلوق) رهطل|ىفاذهاذكذ هل كحال مدلا نم ثالثلا نودامّنال نيمدل ار هطلا
 1 ناك ارطتسمم (لصف هلوق) ىلب ز رامتعالابىلوأ ناك-ف هعضوم ىف مدل نال هغنل (امهلثموأ

 الو ةضاخسا لكل اقن 5مل ناو ةضادتسارخ“ الاوض.>وهفاضمح لعحنا ن نكعاف ني.ناجادح

 0 ءدازاذاالانممدل ان ملق أ رهطلاريصن هنال اض.> هلعج تومامنناجاف وك نإ ارؤصت
 .اريثكو (ههذم ىلع ىوتفلاو هل وق) ىلي زىاثلا نودهقيسلاضمح لالا لمدفن .كىب ل كيك .3 ةرشعلا

 نم نب للا روطلا نا ةفينح أن عفسوب وبا ىوروهصنر ىليز فسوبىأةياوري ذا ماشا نم

 ا

0 

 ذر لو هيتطمورمطلاادتب ضد 4| ناهلصأ نمو ىتفتسملاو فما لعل بسأ اهمال ةراورلا هذهماوتفا
 7 .ٌ ناك ناف انش ضمح ادم ىف نامدلا نوكي نااذه ىلع طرتش. الف ملا نييناجما ن 4 ةطاحا

 ١ افرتلو امدامو اهيرشع لق تأر اذااكهن هع زوحالو رهطلاب ضخ ادب زو دعب َن كيلو مد

 ل الو رهطا انءدنلا ىربال هنال دعدتع ةينامثو مامالاو سو: ىلا لو ىلغةعستاهض.> ناكرشع ىداح ا

 |تأرتأدتماذه ناب هيوؤدب زوالوروطلابض حلا ع مرو هلق ن نكيرلو مدءدعد ناكُن او هر منا

 رثعانئاوارشع ةنالئاذكو 2101111100 نه ةرشعلافامداموبو ارهطرشع ةعب راو ام دامو
 امهدنعهلوقو ىنعامهدنع ض.ح لالا نمةرشغلافامداموبو ارهطةعستوامداموب تأروا ةرشثعوا
 ادار وانمهل وقود حلاقالخ هيءدسلاو رهطلاب اجا ناز زوخامهنال مامالاو فسوب ىنادنعىأ
 قضدخل ا, هندي و رهطلاب هةلاريوصتروصلان ههرك ذام ن وكف تأرام لوأ نئاكسأ|مدلان م
 5 اعلا تاذتأرنأب ىهواعم هن جاو روطلاب هدلاةرودنءانلاخ مالك نوكضر وص سما

 َ وم هلق ن نكسإو مذهدعن ناك ناو هلوآو ىلد لا فاك امداموبو ارهط ةرشوامداموداسمتداع

 ا ةعستاهضدح نوكمف ردع ىداسحناىفهنأر نأب هنفؤدب زوحالو روطلاب ضيحلا

 | اة ئاهضف امدسبوا_مترشع لبقرت م ناو محنالو هيةدملا ىربال هنال ده دنع دمل اي مامالاو

 ئمدلا تاغرهطلان ال (د_مدنعاضتح كلذ نمئث سلف 7 وق) كلم نيانع انضشاقافتا
 : ذم نمدلا نيب رهطلا للذتاذاام ىهو نتملا تائسم نم ىلؤالا ةلثلاف د الرا ماكاو

 راكولو لصغب الني_هبرالا نين للتملار ارهطلاهدنعف ةفينح نأ فالخ ةيناشلا هلثسملاقو ضيخا

 ُُ ءاوتسا ناك الاو طص نا ض.> دعب اموالصصاف ناك اموب رمثع ةسخ ناك ن ااهه دن ءواموبر شع هسجح

 أد ةالاةلتسما فدا و5 ىقنتتم نكل مع هلك ىراسفن وهو ادساف ازهطن اك اهنم لقا ناك ناز
 |هقش ىأ فالح ةيناثلاةل سلا قو هلوقاذكوكل ذك دلو ةناثلاق هل فالحل ناد 2# قالخ

 | كل ذك سيو مامالا بهذ « ىلع متسيال نان لش لل ةيسنلابفنصلا مالكى قالطالا نا ىضتقب

 ْ 4 اةحىادنعساف:نوعنرالاقهلوق) الوا تناك ةأدّسم ضح امناف (امه انالحخ هلوق)

 2 الورورصل (لوالامدلااهسافنامهدنءو هلوق) ىلاوتملا مدلاكه مفرطب نيدلا ةطاحا لعحو

 رثكاوئيموبواادعاصفايملاملب المثناكنأ ن نكمانا ضح ىناثلاوامونريشع ةسخ ناك ث يحالصا
 نيتضحلانيبلصافلاىأ (رطلالقاو هلوق) رحةضامتسناكالاو فسويىبأ دنع ثلانلا
 0 مالكه ضووريغو رحب ةماقالاد دكر راصقمو زالاةدم هنالوةناعصلاعاجأب (اموب رشع هسجهأ وق)
 0 لاو هالصل ا هملع هنعو دج نع همبأن ءد# نيرفعجو ىردخلا دعس فأن عةلاوطواىوروهداز

 1 و ىلا لوف واني ردت نينار ذك وشال ضد ا لقا لاقدنا

 يوتالدق لب (متادتعهنالهلوق) انش ودانسا قو همةنعطلا نع ملاس ثدحنافالاوهزك 3 لوط
 يتناول عار (مةمانعلا ل وتاذهو (مسوقتناسلا بصل : لدعالا 0000 الصا ضدحلا
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 تاستغان اوءطْولا نم عنملاهج ومر د
 1 نو كنار || ناو زاحمدلااهدواعب لنا لجراهج ورتولف (جوزتتالوهلوذ) يابزبلاغ ةداعلاف دول
 تاعي. 70 كعنو الأ ابنت ءاريتدالا بح اصاذكو ىناثلا اكج د د ف ةريثعلا ىلعدريو ةريشعلا ف ناك نا هدو

 رن أ ةرشعلازوا:لوةدملاف .مدلااهدواعمتاهعجارولف اطامتحا (عاطقنالادّرعب هلوق) ردع اطابتغلا
 0 دعب كح مدوه ىذلا ض.حلا يلع مالكا ىف عورسش (مجالادمملا رهطلاو هلوق) ةعج رلا هس نإ 1
 : تجي ا 0ك 3 : 1
 تعا 0077 00 ْ نم مءأر وطال نيفنتكسملا ىأ (نيمدل انسب هلود) ةققح مدوه ىذل ضيم لع مالكللا أ |

 اي و ني بكار امد ةثالثو ارهط ةتسوامدةئالث تأرولا_منالهيدمق (ةدلافهلوق) سافنلاوأ ض حما نوكين
 50 هر 9 راستعابابوةسسا ناو نيمدملا رهط ةبلغلاض مح ةرششعلا نوكسحالواهقيسسأ ىلوالاهل الثلا :

 م 1 للجو / و ْ دحوم رمخالا مدلا نال دج دنعاضمح اهنم د نكي ملامدامووارهط ةعسن قامداموت تأرهلو ةنضاكا

 ا ا انزمش لاق مصالاوهودسفملا ف لاق ضي لوالانمةريثعلا [ميهدزعو لصف رهطلاو ضحماةّده

 رهطلاب ضحلاأ د تالف ةاكزلا باي باصنلاكهرثآو هلوأربتعبف اعاسجا طرشب سيل ض.اق
 يجلد 3 رابتءالااذ ده ىلع سافنلا اذكوةففح ىنأن ع داو رىشو هب ماعالو هنأو رلاءده, :

 نافاههجو فعضا هلءلوبو رشلا ف رست مل نكل نوتملا بادصا ةناورلا دهراتخادقو رملا لا
 نمءزءاقي طرغشب هملع سدقملا قو ةءاكل اب ةدملا ءانرا ىف عطقنم مدلا نال مي ريغ باصنلا ىلع 4
 اذهنا ل-ناللوقأو هماتهاهتنالاو ءادتبالا نمدوجو طرتشا .ىذلاااولوحما ءانثا ينياضتلا
 ةلاحم اهذه ىف ض.جلا ماك !تونث ليل دباس مدعن |ناو كح دوجوم مدلاف لسنُملو ريظنت ىلإ ضأا
 ماب اةئالث نم لقأ رهطلا ناكءاوسىأ (اتلطمم هلوق ) رهن هل عج رتئث ىلءنودللا باعصأ ل
 ىذا فنصملا مالكن أل صاح او دم نع لصفتلا ةلباقمىف وهف بلخ. مل مأ نيمدلا يلع ناغألا
 | || نام لعب اذه نمو ةيناثلا قدم عمو ىلوالا هلسملا ق هعمفسوب وبأو مامالا بهذم ىلعالا هقالط ىل
 هلدج نم ىبلب زلا نعى يسابل ف لاخم . (امهد:هاوق) ناسبدي زماذهلق أبو مايمالان مف“
 امداموب تأر سافنلاةروصق هلو: نم أب ساملاضءافلا_ةودمم هنءاهاور مامالان عةياورإ“
 ولو لصفنلا (ماناةثالث نم لقأ ناكحاذاهلوق ) هدنعانه لوقب نأ همالكرخ الؤالملاف |
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 م لرقلا لق ترهطاذااهموصتاوجاذكهو بايثلا سدل ل_غلا عمزيتحم هنأ .هعلاو ىتحلافو ا

 (نمعملا خف نم لوالاءزجما) ١15

 ًارملو نآرقلاق ةعقاولا قورحلا ىلءاملاتشال بر علا تاملكلا نمئشب طفل ازاوج ىتنالالاوةهزال
 .وق ىلع دروأ ىماخلاناملءاررمأ حانت ةاوأءانمل ادصق ىلع ناكأذا عنجالهنا قافتاةرعستلا فو كلذك
 :(/ناحأوءاعدلاة شب هتالص قاهأرق اذاةحتافلا .رازأ ثان ذك ن اكول لاف رعلابربغت نآرقلاّنا
 _ -:|هيزحال ءاعدلا ةمنب نم رخالاىف لب نيءلوالا فأر قي لول ىت-ةعزعلابريغتتال اهل « قف تناكاذا
 :ءارقلا تدجوهنال هتالصت راج ءانثاادصق ىلع ساحل ةحتافالصا| فأر ق اذا هنا سدنحتل|ىف لوقنملاو
 َنافدضورفملاةءارقلل لع نمرخالاَّن اك شالو نيماؤالادمةي لو هاددصتب اهمكحرب غالف اهلك ف
 ىيمىصاخلاهلاقام لوق أو ردماجاو نملوالا ىف اهتيمعت ناكن او نمءريغنيةعكر ف ضرف ةءارقلا
 1 ةاذا(ة) ره همدع ىلع سنحتلا ىقاموا .ادصال لودوهو ص رفدءارقلل نمءلوالا نم.عت نا ىلع

 اللوق فهد سأبال سه مث لة غااذاو فما سعال ن كل ىدتسىدع هقفلا لهب نآرقلا ىارصنلا
 عاش !!هءلعف.ةوهيفأرةءاللاكراصو :.تءفهتملازاساذاو اةلطم فعلا سنه عنعامهدنعو
 أو هلوذ) ر عةساجخلا هيلع عقت نا فا اعضوم هعضو نم لضفا هنذدو نذدنودرهأ ا ةقرخ ىلع
 اهنأب اهتسوةهارك ىناتهقلا لاعو رص لستغت ىت-أطبالنأ ست واهؤئطو زو ىا (حا لاسغالب
 ةوقو ها ط.ملا فاك ل_تغت لام ينم اك اسخالمو ركمةناالا لح ناووهوهمنو لستغت لامس: اك
 | لسلم الا هطماهؤطو روعالهئالثلاو رفز لاقو ةمهزتت ةها ركلا نورك ىفرهاظ لح ناو

 نيءارقلاب ىأ امهبالعةرشعلا ىلع ف.فذتل اوةرسشعلا نم لقال عطقن اذاام ىلع هذه انا جن دفو دي دْتلا
 كحل | ىلع ة_ضراعلا ةمرحا تبتنااذاو اةلطه عاطقنالاب مرا ءاتنا ف يفخأ اوءارق ىدوذ ىن.ع

 مسجلا تجوف لاستغالادعب ىلبعاطقن الانا ئارتنامدعديد تلا ةءارق ىهوةتناثلا ىدؤ هودرو رذلاب

 ةدمرثك أت سيل تلا: داعلا ماقل هملعةمناثلاو :دملا رث كحال عاطقنالا ىلع ىلوالا 500

 كلذككحلان مرصتن ملول ىت> طرشن سدل مرمتلا نا ةداعلا حيرخم جرخ ( مرسم هلد) ضل

 ةفص وكي وءاككأ | ضعب هزوج اك ىىنععنوكس نا ل قو (دعب ىنهع ماللاف هلوق) حاتفملا نعىوج
 أ مرصتب ىأ صاصتخالا ىلع ل-ه<نارهظالاو ض.ارثك أدم ىف نئاك مرمهتأطونو ىأ مرصتل
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 دجاوكلا!فالعالهناءرهاظ (هرخآىلا ىفاشلاو رفزلاقوهلوق) .ىوجدملا هذهب صامت
 ان
4 

 مول هدو.

 رعقلا لبق ترهطاذااهموصباوج اذكهو ردها ىف هلوقو موصلا ىىفةعرختلا رب دتعتال نا عصالا
 سلو لا_تغالانممف نكسام عاطقنال ادعب لمالا نم قس نامودلا كة موصب وج ول طرتسشم ىا
 ةعرجتلان مزىنالا موصلاوةالصلانمب قزفالفاض | هاشعلاءاضق بو ول اذه طرتسشم اذكو بابشلا
 لضاحتاو مصال اوه موصلا قح قورا .ّدءامدعن | نم ىمسام ىلععانب هراتعام ةهالسصلا تصتخا ثيح

 الثار كحال مرصتاذااهف رهطلا ن هو هلقال مرصت اذااعف ضخما نم لسغلا نعز نا رسهتلا فاك
 | نمزرابشدا نم خياشملاهلاقامنالعا مث لاحلك ىلع روطلان فة« رهقلا ماو ةرعشعلا ىلع مامالادي زت

 زاوخو ةعج لا عاطقن ادنايرغلا ق-قوهابمنا لقالا ف ضيحلا نورثك الاف روطلا نم ىلغلا

 بدلا
0 



1 

 ( نكس مالخه ىلع) ش
١] 

 هلك ةلكن قلب ناك اذاهب سأب الهنا جدالاو بنجلاو ضئاسملا ميلعت ىف نورخأتملا فاتءخاو ةسالختاف | ا
 ملام نآرقلا ل_ثمو نآرقلاةءارق هدصق نم نكد مو ىلوالاو ىهتنا ةقانةيأ أرقي ناهدصق نكد نكلو : ا

 27 واهلا تتكل ارئاسأ رقت ضئاسحلاطيحلا نءىناتسوقلا قو ره روب لاو ليفالاوةاروتلا نم لد |
 ىنركلالوةوهودبآضءنوأ هب !ءورقملا ناك ءاوسىأ (اةلطم هلوق) ..وركمءك.لاهوذرس مهثآلا
 هءجر( دي الان ودام حاسب ىواعطلا لاقو هلوق) رج ةماعلا ىلا عئادملا ىق هيسنودحاو ربغهعج 2 ْ

 هلوق) هيدالصلا زاوج مده ةمنارقلامدعة رش نك.ةل رركحالا ىلاىدهازلاه._بفو ةصالخلا ىف
 اهتلازا ىلع ةردقلل ةنانجلا فال نضل عفر ىلعاهتردة مدعوة ءارقلا ىلا اهجامتحال ( ا كلاملاقو ||
 مدعلةءارقلاباه هجاحالو نارقلا ن ماش باج االو ضئاحلا أرقتإل مالسلاوةالصلا هءل ءهلوت مآ ا

 وأ قرحنأ فاض نأ, ةرورضلالا ةيرافلابوأو (هسمو هلوق) ةال_صلاجراخ اماعاهجبوجو |

 زرت>او هحرشورب وذتهباهق قروو جولك هلج عنع اذكو ىدنج ربلانءىوج ملا زوكف قرشبأ||
 وهو ةلعلا نماضد ادافةسموهو ه-ولاك اهريغوأ دملاب نوكي نانمب سلا فق رفال رطنلا نعسللأنأ|
 نيح|ذعش هبباحأ اما ذهو سوماقلاو حاعسلا ىف كد لان سما اوصخ لذا ةدعاسم هغللاو هع 3 : ْ

 ءاضعا ادعابىفمعملا سه ىف اوفلتحت او هتراسعو ةقفاوملان حرص جاحريمأ نبا تنأر لاقمثهنع و

 هتفلاو ريسفتلا بتكسمورك اذكو عصأ جئملاوةراهطلا لاك !ىل.ةءاضعالا نم لسغاس وأ ةراهطلا ظ
 نعهسقو ركب اضاوغا |حو رش سم نم عنك للعلا اذهو نآرقلا تان ؟نءولختالا بال ننسلاو

 رردلا نع همقو هركب ال هنا مصالا ةف.نح ىنأ دعو امهدنع هقفلاو ثرداحالا بةكس ءهركب هص ا

 هخلسغولام عف سملاو ةءارقلانم عسنملاقاطأو ريسفتلاالا ةيعرشلا بكل ىفدبلاب سملا صءخرؤ |
 رو.ق ةرابزب ضثاحو بنج سأبالوالاو زالوادوج ونار:الث داو ةبانحاّنال جملا هودديو ْ

 تتكلاقان سم م>رألو هبحرشو ربوبت هركةامهلمقاماو هدب لسغو هضهمدعب نرشو لك أو
 نارقلل هفصدل4ْنا ىلع ءانب نورهطالا الا هسعالىلاعت هلوق ىنع اذن الاب مهالدةءارهاظوةاروتلاك

 بتكلا رئاس سه ركن ريخخذلا نع ىناتسهقلا اع ىو | هرقعتو رهن هرعنملاصاصتخا طق ظ

 ضاي.لاعضاوم سماذااعق ةماركحلاىف اوفلّتحخاو ىوتنا ةيعرشلا مولعلابتكو ةبو هل

 98 (ةرو وأ نارقلا ماس سم ءاوسهلوق) رحب ميظعتلل برق أ عنملاو نارقلا سمام هنالوركيال قف[
 وهل.ةوهلوق) هب الادارملال ب قافتاةبادهاقةرولاب هدم. قتورعا اىفلاقىلوأ ناك ةياوأل :

 ىلعةف.كلا تناك ناوةباّكلاو (سملان دحنا عنمو هلوق) ىوفلا هملعو عحالاوه )ل : د |

 ةياثك-لا نم عذملا رك 3 نا لءاورهخ ضرالا ىلع تناك اذااعذ ةداركلا مدع ىرودقلا رك ذو ضرالا ظ
 فال يلوالابض لا ىف ُبدح ايف مزملاتدئاذا هنال ضل بناج فو ,ر, ذنءىلوأ ثدحمتاتناحفأ|

 ض.4ا بنا فدي وسلا ل هرك ذعنملاف لاو سملانيبربوذتلا ف ىوسلوقأو ىوج سامع سفلأ|
 سأنالو رايق لم ىراقلا نوك نأ ب حت ةنازلا فو مقود: قاروالا باق اذا فصلا نمر َ نأ هل زوو بيغلا روظ نع نآرقلاةءارق هل زوح هناف (هتءارقال هلوق) ثدحلا بناحىفارتعتكلو |

 احرحر هطتل ابرعالا ىو نآرقتلا طفح عفر عنا ىف نال مدالا ىلع ن دنا خلال ارمغل هوغو فضا
 (ةيعدالا لمس ىلعوتلا هلوق) ىوج ظفحماو ةءارقلا ريخ | هسم نع م.:هناهئمدافتس وةياذه .|

 لاق (ة.عدالاة يشب هلوق) ةينارقلاريغ دصق هيفرث واليه أو روك كلدكح ريدلامزا هرهاظأا

 ةقيقح نآرق هنالةحتافلا لثمقرهاطلاوهورهلا لاق فضح ىن'نعىورناوهيىتهأال ىناودْنْأ

 عورتا ريبغنو هب عوطةمول-: نايتالانعزمملاو ىدحتلاهب عسقيةزهموهوال_فيكاطفلواكحو |
 ريغه.ف ةينآرقلاةيصوصخّنإل ءاعدلاة ش هلل« او فال هلءاف ىلءدودرمدّرجلادصقلاب لم!
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 1رإ| لسماحماو لثاحالب دملانةرشثا.ل مسا سملا نق لج زوج هنا ىلا ءاسعا ملا ىلع راصتقالا فو سك أ



2 20 
 د تلا

 ج١ ا

 0 ادب ضلا

 ا : (نتعملا تف نملوالا'رلا) 58

 ا قالطا نمةرشاممانعزاسحم نايرقلا(رازالا تام نابرقو هلوق) ر د همفاهءورشو دعا لوخ ددهب
 | ةنكراود .ردلابعاتتسالا ةمرحءاضتقم (مجاةرسلا قوفاع عتجسف هلو ) ىوجتدسملاةداراو بنسلا

 ْ هريبعت ىضتق او ىلوأ ناكلاهتضامو ةدك راواهقوف اموةرمسأاب عيسي رول !ىاك لاقوللف كلذكسدلو
 ْ لعفلاه.لع مردجاكو هتمرح عاتقتسالابرب ع نم ىضتقم منرانالا تاما ةوهشدوأدرظنلال>نايرقلاب

 | قوالاباةلعف مرحاهنيكك مرح املهنالهعتملئاقلوهلاهترششام كح مهر الورع ىف ىلاق نيكل اهملع مرد
 أ ىضتقمو رهنلاف لاق ىهّتنا هنمدوقفم فصولا اذهواضُت احاهن وكيل تمون آلف روحنا لئاقلو لاقت

 || تدضواذااكهتيكرو هترس نيبامالاهتبكرواهترسس يباع تناك ث يحل اهترشابمة مرحب لاقي نارظنلا
 أ افر هنوكلوهاغاءاعداام ىلع ةمكر او ةرسلا نيو اميهلاهترشامم ةمزحَنالر ظن هيفو ىهتنا هجرف ىلعاهدي
 ا كرو هيرس نمءاسعةرشامملا تناك اذااهق دوجوهاذ_هو هتمرح ىلع م-جل ا اهثطول امعادو اسس نوكي
 [الاه بلع سلف اهركمالو ا...انالواله اجالةريسك اراتتعا دماعة مرحلاراملاعجرفلا ف اهؤطوو ىوج
 [أ ناكن ران دب لمقو هفصنوأر انيدي قّدصتب نابت وال مأرب زعتلا بص لهو رافغتسالاوةب وتلا
 | د اولا عونلا ف ريثكلاو ليلقلانيب ريمختال ىنعمالن ا ىأر لئاقن اكءرخآ ىف نا هفصنو ضدح ا ل وأ
 [أونأءاورامدل لدي و هفصت.ةرفصأ ناكن او راني دق دوسا مدلا ناك ن ا ل.ةوةاكرلا فرص م هفرصمو
 || ناورانيديقدصتلف رجأ امد زاك ن ا ض ئاح ىهو هلهأ لجرلا عهاواذا هعمتو مكامئاودواد

 اذه لعفرفكمال هنا يمص الكم | وئطواذا هرفك اوفا تاو راسنيدفصنب قّدص :ءافرفصأ ناك

 | ناتفملا ىلعف عنعد>او هجوو ريفكتلابج وتهوج واهب ناك اذا ةلئلاَّنال اقم رانك قال
 | قدصتةأرملا لع لهو ربدلاطو لدت-هىف فالسخلا اذكو ةصالخلا نع ردم هج ولا كلذ ىلا لسع
 | ةمرساماو هريفكت ثيح نمهاسفنلائطو نم كحرأ لو ةلالينرشلا ىف لاق ءانضلا نع ردالرهاطغلا
 ا لامهتس الو اهذبط هركالو رهاظ و هاك لالعتسالا ه->و ىلع ءطولاهدارمو ىهتنا هنحرصخ اهتطو
 أالمعت سم ريصب هناقيحتسلا وهاكة ب رقلادصقب تأضوناذاالا ام_هريغوأ ءاموأ يعن م هتسمام
 | عاتمسالا ىنعب (رازالا عمنوكيو هلوق) رحدووملا لعف همشب كلذ َنالاهشارف نعل زعي نأ ىتسننالو
 | لقو بنتح و ىلعال عت تق ىلع فوط ءموهف رازالاةدو دسم نوكت نا طرش زود اهقوفاموةرسلا
 |غصأ ةيكلاملا نم هراتخاو (مدلاراعتبنتصد#رلاقو هلوق) ىوحلا ةمالعلا كلذ دّدرت

 |ئث لك اوعنصا مالسلاوةالصل اهءلعهلوق نم ىراخمل الا عا اهج رخأ ام ىوونلا ة.عفاشلا نمو
 اعوسو هياعدقلا لصق لو رتل دعنبهقلادبع نعام ةعامسلاو عاجنالاةياور قرحاكتلاالا
 | ماحنم ربختو عمم كلذو عسنام هنال هل عج رتلاو رازالا قوفامث ال لاقف ضئاح ىهو ىتأر مان هىلل<

 | ىوذأ قوطنملاو موهفمانللدو قوطنم هلل دنالد © لوة جورسلا يرو همف عقب نا كون ىلا لوح
 | :ءارقالا قا ساعف حراشلا لوقل ن آرق هنأ دصق ىلع (نآرقلاةءارةوهلوق) ع-جاريافرعلا ىف همقعتو
 أ انامهالااماو ا اندهام_هالاارمف لخدي و اهتحابا لوقنملاف راكذالااماو ةدعدالا ل_.دس ىلعىتلا تانآالا
 لعةيفنا|ةهاركلار غلا ف لجو ىوتفلاهلءومركبالهنا تهمل نم رهاظلاف خلا كمهتسما
 | لعل تضاحاذاوهيزنتلا عجرم وهو ىلوالا فالجناك رو بو د:ههتلاو ذا ءوضولافالاو ةيعرشتلا

 || لت ىواسطلا لوق ىلعو ىنركللا لوق ىلع ني :ملكل نيب عطقتو ةلك ةلكن اصلا لعت نأ اس4 ىنبني
 |٠ اوتساب لئاقهناف ةخركلا لوق ىلعرطن عمر فتلا و ربعلا ىف لاق ةرمشو ةباهتلا ىفاذك هبآفصأ
 |١" ىلع لج ناو ةملكلا ىلع قداصدي الان ودامو نآرقلاةءارق دصقب ناك اذا عملا فاسوتودامو يالا
 | نكلةب الا نودامعتمناو ىنركلا َنأب رهتاا ف باجأو ةماكل ايدي ةتءالف نآرقلا دصق نود مياعتلا
 ا ربثك ىفمئاثراقدعبال هلك ةلكو ميلعتلاب هنا ءاق خالو ةءارقلام ىعسمتْلاو ركن الاول اهاذهلو اًيراق نع هنا
 ا نكل فعلا زاوحلا مدع ره اظو ض.ح ادادتما عمةرورضلاب العم ضاحي ةيعملاهبسقت تكلا نم
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 ١ ا ( نيك مالنم ىلع)

 تماقوةرهاط تهانول ضفلان ءردإا قوم: ءق.سامةتيرقبا ثم كورتملا ىضقت ىأ حا :الصىغ#ت هوقو || !

 اهرهطدو هلوق ةب تءانذم هكعبو هلوق لدن او لوهااظ ا تحا تمانذمهدكعيو تماقم ذي كه ضل 5 َ

 < هناقةرهاام تماقو اه تخاف ىأ ةضئاحت مان نأ: اذهوهدارملاذاىلو 1 ناكل هسكع ىف تمام ظ
 مك ىأتمانذمهسكعبو هلوق ن مدارملا نأ ى طعن همالك قاس َنافةنق اطاست> | تم ان ءأهر ول ا ]| '

 سكول لا سكم نم معالاوهاعف سكعلا لمعتسا هنا ل ماحلاو كلذ كلو تمانم ا
 عشومىأ (ديع“ل وعد عنمو هلو ) فاولا من ىأ (مظنلا حرمت ىفاذكهلوق )راصتخالا ة راع راومكم| أ

 د ةساحن هندن ىلع نم دعما ل ديال هنأ ىلا ةراشأ ه3 وتدملادمسم نودةيعكلا لعش ةدوهعام ادا

 ىوج عدالاو هو هنمج رخهءلاجاتحا نام مض»ب لاقواسأب هيمهضعبربل دسللا فاسفاذاةثاز *اىف

 امن اكناو لو:دلا ةمرح ف ددهسملا كح !ههلسدل هنال دمعلا ىلصمو نانا نعزارت-الل دمحضسملا 3 ا
 نك ةسردملاو طابرلا ضر |يرخو هلصمفوفصلا ن 0 تح ةالصلاءادادذعفم 2
 مكح هل د دهدملا ء :ةواه دسم قةالصلا نم سانلااهلهأ عنمملاذادعمملاك ةسردملا نقلا نعرهتلاىف أ

 ا اوجاماو ن المدد. الوهإ_صتم فوغصل نكت )ناو مامالاب ءاد_ةالازاوج ىف دسم
 ساق همكح ىهيانةةلظو دعما سنا نمىدهازلا ىفامو همفدهتملا مك د ءاننؤأل سلو ضُئاحتلا

 راع ماا او لع دلل وحدلا ةمحىفالءادتقالاز ايو هيككل اعل ةرطلا فدسقم لب هقالطأ ىلع
 وحرر : أرورملا عسنهديقي هقالطاو مطسال ةيسنلاب لم قالطالا نا ةلاتلا لعدم دقتلا ف وانطةةاراعإ 1
 ع 017 رونلا ف ل اقالف ده لا ىلا هند باين وكي ناكتناكنأف در ورضع نوكيال ناي ردلا قمدبقو ا ِ

 كحيز كنور لري كارز جرخو مع ردها ىف لت>اوأو هرب ريغ ىنكسلا ىلعر دقبال ناو هنان ل ,وهك نم نكمنالنأت دمة: نأ ىف .

 ختي اب ا طراق امرها ظو ىلصملا هم هقاننك.أر ةءالو ىلصالهناالا فاخنا معتلا عم نانو
 11 ا 2 هكر زو كالف فوذلل هذ ثكعو كرزون عرس رطل نم جرملا ف لصتو تلده بو '

 1 ا ىلا وقل (مماضئا علا دعما ل وخد حاب ىتفاشلا لاقو هلوق ). ىهتن | طمحلا فام لمحت

 قسدلذاةالصلاعضوماو رقتال ه هانعم ل. دس ىرباعالااننجالو لاقمث ىراكس ئاو:الصلااونرقت

 روهسملا لال ىنأف مالسلاوةالصلا هملعهل وقانلو د<«كاوهواهعضوم قوه اغاو لد ءاسرومع# صل

 ةلعب ضثاحناكهمف ل وحدلا هل زوحالن اسب>وفاعاج أه. 9 ثملل اهلروحالهنالو تنحالو ضنا

 متئاوةالصلااوب رقتالدب" الا ىنعملاققاحءاانانال ةيالاقمل ةخحالو كح س فام هم مداحاو لك

 111 نور نافل راب دلما هعنباو ىلعن ,ءىور و نيرفاسم ىأ ليس ىرباعالا ب 8

 مالكلا ىف لضالاو زاحماذهانلق ةالصاا عضوماورقتال» انعم هلوقوهننولصب و نومعتن ءانملااودا

 !لانلو اع هلوقك سلالا مدعدنءز وام اهماقم هملافاضملاةماقاو فاضملا ف د>و هك 1

 ىنععالا ليةوانلق ام ديز مالغديرتتناودب زىفءاحل وت ناز وخالف , رسالادنعالاهاها ىأديرقلا
 ضئاحلاكما وة ف نكسل ىايز أطخالو ىأ أ اينضالا نمش عل نأن هول ناك اموىلاعت ءهارتكالو

 ىنأ لعو ق. .ءاكى فاش لا ىلع ةخ ثيدحلا ناعاو كلك سد هلو بنحلا ىلع ف الخل ارمصق هياضتق الرظأ :

 دوه لوحتي سو هيلع هللا ىلص ضخ (ة8) رح ةالصلاريغل لوحتدلا'حابا ثمحاثب اها نمرسفلا

 ربركلا سدا ةح انايرمب زل انا صخ ردها ىف ناكهتدب نال بلاط ىانب ىلدع صحت هدواذج هو هثكلو ٍ

 نهرغت :) ناكل اقمةرانسدنز نو ىوغلا نعقطنءافو كل ذريغب ريغ ص حشو ىلا هلا ىذان مىششادللا

 بانالاتاونالاهذهاودساموت لاف لاق رسما ىف هعراش اونا لو هلع هللا صهتنا وسر ب انصصا

 َّت أ ىناه دع اما لاو هنلغ اوهللادمعف مسوءيلعهقلا لص اسقف لاق سانا كلذ ملكتف لاق ىلع

 هتعمل :اهئادت درهأ ى :كلو همس الواثش تددسام هللاو ىفاو ك-ا" 5 ا نال

 ضي .كاهق رطولام مذ فاوطلا لح عنه ىف قلطاو ردع هتدص نود هلح ىأ (فاوطلا عنع وملؤ#) 4

8 

: 
١ 

1 



 (نيعملا تف نم لوالاءزحنا) ا

 هل هضاخمس | او ءامو 24 مدهنايفاشلالاقو هلود) رحب رهطلا

 ا 0 ةاللصلا ن را طمع ض. . ا مدش ةدح ىلأ تن

 ا 0 اي وطاح ادروو مدت اة ثناع :رثأو نئشلاو موعل نع ق.سامائلو ىلصو
 وعلناس (ىرطىأ هلوق) برغم هل ههملانيعلاب ( ط.سعهلوق) نوال |نودمانالا رمتعاف كرد

 دل نع ضيحديقلا |اذهبةرملا نأ قع رسم (حلاةرحلاديدش هلوق) سوهاقل | ةرامع نم لعد كاع. ع

 9 رولا لع لمت بهنالوددعتع اضح نوكنال رانا نم ىننعلا قامهسفاشيالو ىفاشلا
 | لا مدعن غمز . الهنا هوو ره اهلح ىأ )م الص عنع هلوق) حراشلا هر ةىذلادنقلان ع

 قانفدر :0ناو مودودال_صةدعص منعا. ناىلوالاف ةمعلاو للا مدل عنب قاخنت الزا ىلا

 ْ 8 10 وس ساو سوم ركدو ىوجتافوظءم لا
 أ| أضقب رم ون اك ١ معهّنلا ىذرة شن اعلوقل (اهنودهيضقنو هلوق) اضا ركشلاو ةوالتلادوعس

 لام الابامتشل اعتلاستا ودعلاةذاعمن ءو عاجالادقعتا <. ادو هءلع قدم هالصلانودموصلا

 ناكتااقف للا عاكللو وردات و تناةيرورحأ ت ااعف هالصل ا ىذقتالو موصلا ىذقت

 مورس رحةالصلا ءاضق ىفنالوةال_صلا ءاضق.رمؤنالو موصلا ءاضقب رم ؤنا:كحف كلذانسمد»
 ةبحا:ًارااوادحاو روشة نسلا ف بص ثدح موصلا فال ره لكف ضيم ادركت دو موبلكف
 ض.حلاب قم هنال رركش ناو ةالصلا ىذقتال سافنلا فاذكو حالف ةد>اوةرمال ارههشلا فةداع
 هل هنارعلاف ركذ ءاضقلا افرك, لهو ىبلب زءوصلانوددال-صلا ءاضق ىف جرئ ااهقدلبق هلوطل
 ' رفلانأن ىوحلا هيقرظتو رك لال دنهسأر لسغول موق هءاع ل ديو رهتلا قلاق ىلوالا فالخ
 5 ذا.عث ةلالدالف ذك م>و د 7-2 0 هر نيحمسم دهق لسغاذات صنل أب عسا س أزاف

 جراوملا نم ةقرفةيرو رح لاو انهنزنتال الو الصأ ءاضقلا ة_هارك مدعم لا هل مقرها ظ وهو ىبتنا
 ” منال هم -راخأ ناك مو 20 داو ةفوكبلاب هن رق ءار ورحمللا ةبوستم

 لاقفمدآ لسمو !مدلا اوحتاراسم ةيريهظلا قو برغم اق اذ_ك اور 3 عدلا رماه
 | دارا مع الزاقف اهءاضقنعهتلأ .ترهطاملف ةالصلا ك ارتب ناهملا هللا جو أف مسعأال
 اهلا ىل_ءاساق هناضق مدعوم وحلا رتب اهرمأف هتلأ موصلا تقورف هنأر معاهم اعءاضوال نا

- 
 2 |اوع

 0 نت رسا رابع كنبعرأ مادا بواد دابا ب

 ا 00 م 0 0 ءادالانود م

 هلابوبو هبقالن ناركسلاكرهت ءادالاببطاختل ناو بوجولل فاك ب سلا داقتعن اَنأب بدجأو
 |موصلاوةالصلا نب بوجولا نم عاام ضد .١2نأىف قرع الاد لك صال ادإ نع د

 الز لايملك ودا نردتلملاؤبوجيلاد م عئام ضم اًنأبر ردلاىف اوهنس قرق ن ل

 وهو اهيلع ءاضقال لفنلا ةالص ف تضاحولا مير عسل : فن صااقالطأ لاقي ل قروكذناملا

 ّ ل تضل ةلضاووو لاى يذعوطت تعرشر عباد ءرردلا فاك ىوج املا ضعد لوق

 (يلعقرفلا جو 0 هيىلقي هنأ ر ل معزلابهرعست ذا ر ظن هذ ىمنأ هع : رمثأ| ردص هعزاسملا

 ٌ اردضيرفلا فالخت عورمشلا اا امه. عورشلاذعب تضاحاذا 5 .ضقتاهنأب لوقلا
 1 م. مااامبتمجوأ اذاام فالخع ءاضتنلا نحو ايد تدافع رعبا ءاءاريغف املس

 |دالصلان هتكرتام ىضقت قا |نممةسم ان تاطقسأمم امد - مانام مدلا ت 0 / 50-3 (

 ا دئارفلادقع لاق ةدنقاا اذكر ومشأ ةتسذش»ىتتل ل.دو خءالاوهو ىقاقدلال وة ىف 0

 ل طاتجالاب اد 5 هك_عل : رأالاو نييشأ ددكلام مع قلل اىل-ءاكناكنا لاق ن اشو



ْ 

ٍ 
م ق.سامانلو ىلصتالاهرعرطث نك ادحا تكد لاق هنا مالسلاوةالصلا هءاعهنعأ

 ةالصلا هيلع هلوق ن

 اذهىزو ابا لاقو ىقومسلا نءرهبلا ىفاكدوجومريغهنا هثي دح نعباو لاو ةرشعهرثك او مالسلاوأ
 ىلامالا كم ىدعصلا ف تدئامناو ىلاءاث يد هنا بذهلاحرمش ق ىووذلا لاقو فرعنال ثيل
 اهرعىقنالرط_ثلارراقباملب هتةمةسرطشلاب دارملا رس لاهق.ف ثددح اةعح مياست ىلعو لصتامأ

 فيعض (هرثك الدياغالكلامدنعوهلوق) كلذ نهئثد ىف ض.ئالو ساالاو ل. اةّدمو رغصلانامز
 ةضاحمس ا دازوأ ص قنامو هلوق) اننعثاموب رمثع ةسج ةأدتمملا ف ىفاشلا بهذك دنع ميمعلاز
 هلوقو رددلولارثك ورش ل قولو لماحو بهذمل ار هال ىلعةسن آو دقعملا ىلع عست نودةريغضمارتاتو |.هرثك ازواحو:داسعلا ىلعوأ سافنلا رثك | ىلعدازاماذكو بلير هيءربغ قاح ا منع عيشلاربدقننآل
 اهفرع ثمح نابسلاهياغ ف كهبف ةروصع ةضادهسالا ناالاهنمع ونىأ ةضاخقنما ضقت وأ دازانو
 ىوجاسافنالو اضح عمن الاهاق نمر دكت مد ىش ىلب رهن مرثك |ىلعداز وا ضم لقأ نع صقئاسع

 هتأرف ةعيسك ض.حلا ىدداعاهلناكاذاف نامملا "هدر اغ نمرمدحلا مهوتب اك ىأ نام.ل ةياغ ىف كهلوأو
 تأرف نونال'ىهو سافنلافةداعا4فناك اذاو ة_ضاقسما عسسلاد يعن مانأ ةسمفمل امون رششع ىنثا
 سا.ق ىلع نيئالثلا دعب ىتا|نورشعلاف ىلةيملور ردةضا هسا نيثالثلا دعب ىتلارسشءلافامون نيس مدلل
 رثك لاهي يام ىلعو دئازلا عج ىلع ةضاهتسالا قال طازاوج فرعيل عبسل اهعب مايأ ةسمفم وأ

 آا (نيكمالن» ىلء)

 ناهمتالّنهللوقتف :الصاا نع اهئلأسي ض.ا مد نمةرفسصلا هيف فسركملا بف ةجردلا

 ىقرا.تءالانأ لءاو رهطلل ةءالع ضيحلا رخآف ّنهل ف نم حجر ضدالا طمأل ا هنش ٌئش ةصقلا

 بشلل ّنس لبقو ضمحلا ىف ةراكتلا عضوم ركللوالوأ تناك اضئاحىأ اقلطم بدال فسركسلا عضو
 لاقوهلوق نمىفأ._ءامهلباقي قالطالا اذه (|ةلطءض حهلوق) رهن رهطلا فب دنبو ضيا

 محلا فةرضخلامأو ةيادهلاف (ةرضخملاو هلوق) مدا دعبالا اذح ةردكللا ن وكمال فسوبوب
 ىرتالة سا تناك ن او ءاذغلاداسف ىلءلم-كو اضمح نوك:ءارقالا تاوذ نه تناك اذا ةَأرماَ
 انج نوكحتاما ةرض اوةرغصلاو همب رتلاوةردكلا مهضعد لاق عمئادلا قو ىتنا الفاهريت

 ىوفةمب رق فسركلا عضو ىأ عضول دم تناكن ارظن.ف زئامعلا ىفامازث اهعلاريغ نم قالطالاىلا
 لوطا هفءاىلا اريخت فانتم نوكي زوععلا محر نالا 00 ا عض 1 دمتناكن او 1

 نءرح انس-ناكريستلل اءاط ةرورضلا عضاومف لاوقالاهذه نم ْئدد تفمئتفأولو تكلا
 زحي 'رمهشلا لصقلاو رخ ال.صق تلك ًااهلعلالث اواضمحد رمد ا نوك 2 اشاا ضعبدعتساوجارعل ْ

 تاك أ اهناكرصن ىأ لوةو زا وهو ال.صق هكاردا لق حرزلا ىعست ءاوةفلاو تاودلا فاعل رضخ

 اهندب ةرباغملا ىذتق, حاضنالا ىف همالكو رهاضأ ضحابنا مدالاناك اذ-طوو ردك! | نم عون ىف

 لاقو هلوقل داو سلا ىلا هب رتلاو ضاسنلا ىلا برض ةردكل ناد ردكلا نم و اهندب قرفلاو لاق ثحأ|
 ق.سامامهلو اصل !نءترخأتلمحر مد تناكولا نال( مدلادعبالااضرحةردكلا نوكنال ف دوب و
 علا قرك ذو لا ةجردلاب اهما| شعم ءاسنلا ن اكن يح هش اعننأ
 كا

1 

 ب

 أ| ىلا«: هللا ىضر هس اعىلا شعم نك ءاسنلا نأ ىو رأس (ملاضاسسلا ىوسامو هلوت) ةلالبترث

 او محل ادوءارلا نوكسو ىلا دل مضب ةج ردلاو ضم انم رهطلا كاذيديرن ءاض..لاةصقل ان رت
 أد دشن فاقلا عشب ةصقلاوالمأ ض.ح ارثأ نمئ ب له فرعتلاهج رف ىف ةارملا هلخ دنةنطقوأ أ 1

 39 امغاو هدشتال ليقو ليز صحاب ض.2 دعب ةيفاصلاةب وطرلا تهشق ةصخلنا ىهةلم-هلاداقأا

 || سقس وىناثلاالل زالا اره ناك ضيباوأ كلذدعي رفصاول تح زورملا ةلا هريغو ضاننل

 ٠ (ةمسرتلاو هلو جرا اججرغل افرهظ ةبوطرلا نم (ريس ىتخ نولودو هلوق) مدلا:رضخراكت المصأ '

 ِ دعن الاك تلاه ةمادع مأ نعنغسلاو

 (| دعباع تدنق اال ض.- ض.<لا ماا ىئفامهنا ىلءلدياذ_هواثتثروطلادعب رع صلاة لإ



 (نبدملا تف نملوالاءزحجما) 5

 .اافتسم سلال مدن ءزارت>الا ل عح ىف (سائالامد يرش هلوق) رج اوطبخ ععم -زا ةولسلاوأ ]ل ايلا

 |(باعأو) اذح سلةس ا الاءارتام نال سانا اولوق. نادال هتاف لافاذلو رطنفأد نمهلوقن م

 ١ | هيلعدروأن 0 : الأو ارتاهف فان ىادس 4 ١ىق هلاخدال 4 - والف ه- ف فا ع هنأبورسعالتم

 ! ف متابعا ءرها (ادلا ةلزنمهنال وق«. .ة:فاتخعهناعمدحلا فدا هناف ني تا عملا

 ٠ اخلاكر هاشم فام هفلاذو ىقمتسملاو ف شكلا قام هرهاظوهو عضولادهدواو ثلثلا نمءاسفنلا
 وكذب هنععانغتسالاه. لا بات الا مدعي ىو دم !هم فعن (ر تع نيل ا هب ْ
 0 ىبتنا لسجرلاك ةغلابلل ساوهو ؛ :رملا تنؤمأرملا برغملالوقب |ادهمشتسمدأرملا جرجير حاقزلو هال

 ةااوارتام نآل كرد:_لمدنقلا اهو ىنرعل الافاذهفو كذاك سدلوم>ر مد هريغصلاءارئام 0 - 0

 : لو مد لد د ة ضاع _س | هدهد عنمي رهنلا فباحأو لوالاد_ةلاءجيرخت مدر مدن سن دأو هنداو سا 3 0 عم

 0 ءاعلاة لس لع وأ لك امل اين م م هلءج ناكمال هملا ةجاحال (ملا فود هبف لماعل او هلوق) 1 ادخل 00 و هلل

 ا يل اكد ةلك اشملاو اهتلئاناهتفلع لو تدملا ىف اذكو ىوج ةدلاخ هع هءلع فوطعملاف هنو دارج 2
 ؛ الق سافنلاب قداصت ليقلا اذه ىلعهناىمال (ملا صوص مدل م ”الفومأون) هتسعى هعوقو نع قل 0 نكد

 ا 1 لع ضمان م هدم لقاوا هلق أ ةّدموا ضدحم الق اىا (هلو أو لوق) انذثاعنام نوكي 0 ل ا

 3 ض. ل انال 1 ةرلاو لو الا ىلع هم .ةرطلا ىلع بصنلاب مانأ ةن 1 ”ماددالا ىلإ ل ع

 ًارهغلاحاص نم بحت اوان نعلا سيلا عج ار ريعذلاف تقول ا ىلع قلطب روك ذ ملا مدلا ىلع قلطت
 ا 3 |ةيفراللا لع بصنلاو ةيرعسلا ىلع عف ةرااه اللات: ملار اتعاب ضدعلل عجار ريفلانأ نمو نادعب

 مهلا ظفام .الاك ةناللابلثالثو 'ومانأ ةثالث لقانا (بهذملارهاظنةافتك اما هلوت) ىوج
١ 

 ر ءالف هلع صو.م:ءمىلامللاو مانالان مدحاو لك نأ ناك هقول الا نماهلب اقباملوأ:ة:

 يد : مي ( مدي

 نر
 8 ملوزرذنال نيتعاسوأ ةعاسهعاطقنانال هنمانالا تاعاس باعيتسادرب 00 2 1 عنا ف

 ةىلاّرعساو تسلا مورق مدلاتأرولام لعشل .اهمااءلو لقب مل ثدح مادالاىلاىلادللا جراشلا 1 530 3 ةر تذهو
 فساتن اوان نيننالامومل ةعباتريغامالثلا ةلءلناعماضيح ناك انالثلا مون رف عولط | اني و 000
 اودملا ناسسل ةفاضالا ناردلا قرك ذ صاصتخال ةفاضالا نوك مهوفربوذتلا ةرامعىف مادالل كامننا(|. "8 9 0 2
 ظ 79 هاظلاو ىبتنا مامالا كلت ىلا .!اهنوك مزل» ءالف صاصتخاللال ةيكلفلاتاعاسلابرّدسقملا /ا / 4 0
 ا ثال' لوقو مانأ ة ثالث ىلاسعتو هناعجس هلوق ف ىا هيلع اصوصنمولاءلاو مامالا نمدطعأو لك نوك دع ٠١ م ل لإيران 7

 | امانالا ةرمعلاف ىتعب (لامل ثالثال مانالا هده ىف عقت لال ط هرمثلان هلوق): دحاو ةصقلاذا لال
 ضيا ا رطول هريظنو فسوت ىلأ نع ىورملا ىلءعس رف: (حنامدلا تأرول تح هلوق) ىوجيم لاملنال
 هوقإ اندمش ةراورلامذه ىلءاضمح ناكن ينشالار ف عولط لبق عطقناو ةعم امون س عدلا بورغدنع

 هيلع هلا لص هلوقل دجأ لاقديو (خماىفاشلالاقو هاوذ) لكسلا مكحرثك الا نال (مافسووبأ لاقد

 هلهو ىوونلا لاقتال_صلان ف ناك فرعا ما ”د.ح ىأ تن ةمطافل مو
 [|ةرشعهرثكأو مانأ ةثالئض حما لقأ مال ملاو ةالصلا هلع هلوقانلو ةلدللاو موملا ىف ةدوجوم ةفصلا

 ا ةع :رشلات ا اردقماو نس لا ىلا ثيدحلا عفرب كلذو هقر طاتددغ نكلاق.عذ ناك ناو ثيدحلاومانأ قدا 2 0 ا

 ا اد الارئاس 1 ئش : هلوار دعب الف ثدح عون هبال (خماهرقا كلام لاقو هلوق) رح ىأرلان كردنالا# لا ل

 ا

 ا

0 
4 

 ا

 ْ موب لقالاهريدقت ىفاشلا ىلعةخ تيد |ىاوهو ىلنزلالاقثد 0 نم قم_.ام هيلع ةحناو

 1 و3 ىلعو ثلاثلا مويلارثك أنم مب ل الهرب د ىف و ىلأ لوق ىلءواموب رمثع هسمد رثك الاوإ
 ا ديرب ناش ناكو 5 ماكل املوق لغو ةلوق ىلع نام قو ها ةعاس لقالاهربدقت ىكلأم |

 [|لوناذح(: (ةرسشع »رك كو هلوذ) درع حح الدح ال هلوتو ةءاسد لق الادريدقت قغكالاملود : ىلعو لوقف 9

- 
 اخ ىوراسا .(اموب رشعة سيخ رتكا اىدادلا لاو ءلوقر ةيلؤا زيتزشم هالو اقوا دقن ءحىلأا



 ل ظ (نيكسمالن «ىلع)

نع قع ةسالانأب 3 داو ةسامنلا نيب |
 اتاغلا ىلاقو ىو هلءأد نءىنع الثدحناو اهللق 

 الافامعاامهن المهتدي الخال ل.ذو هنود هيال_طزوتع ىد ضرفت سلو هد تع ت>اوهنأ معأ و

 | مسمى هلو5) ىلبزهرمضب نعفزاوجلاب ةق.نح وأ لاق اعاو تملا ةمضبال نعذ حملا كريزاوح مددعي

مك-لا ناكن او رك ذل اءامهص د (سأرلاو َه 0
ياصعو هحرقلا ةقرخو هريس ىلع حملا ىف كلذك 

 ة

| 
 هل ءذ نمغخ ا ىلع مسملا ىف ةبذلا طرتش: ىناتعلل هتفلا عماوج ىنذ كلذكس دلو فلا ىلع لقد لإ

 'وضولاك يذلا ىلارةتفيالفءاملانةراهط هنالرهظال والاو ىباب لا لاقل ديام,خمدحاو لكذا

 ملعأ ىلاعتو هبات هشاو ىسبتنا ةريمحلاو سأ رلا حك 0

 طارتشا مد عىفانتمال فالخالنا هاضتقمو ىوج طتفا وف ىفاذلا مامالا فالخم د_هتفإا |

 تاك
 وصولا ضعي هْ

 تايلر ب
 هلم 0

/ 3 1 

 هلو انما 6 0 0 14
 0 مد 0

 0 (ضري -
 4 / -ء رنج

 ا 2 0
 -د/ 7 هني 0 ا

 0 ا ا 0 ْ

 10 :. فوه يقيودلفلا
 0 / 5 98 : 0ك

 امم ام ىلوأ اذهو صوصخم ل < نم مدلاز ورب هنكرو مدآت انب ىلعهللا همتك مو اذه ض. اى و ع
 تايب تير

 نإ /نز جم 3 نيم [دقوهلبق همكح تنئامل هةكردادتمالا ناك ولذا: را لق نءممدلار وردد ادتماهنكرنانمةراهئلأ

 هب 0 52 ب [|الكالا نءعهناصقن مدعوكحوأ قش رهطلاباصن مّدَتَت هطرشو زورلادّرعب تندد همكح ناتإ#
 ١. 63 . هيبه 6-9 5 - 1 3 59 5 . 55 م

 رغصلا مدعو ضم. الأ نع مدلاناعن مدع د
 م لش / قيقحلاو رعلا ف لاقل ىلا نعمحرلا غارفو

 الإ ب هب 3 ا 9 تر 0 5 . 5 5 . 0 1 1 3 3 | 8 1 ٍ 5-9

 4 4 جرا نما ١ يا مو سلة ةريغشلاو لماح هارئامامأو نمو الا نمطرمشلا هل

 0 04 1 اهفعضو تست ىل و ةملال نعش |قو جارسلا ىت كه ىفملا ىلع نين سعست تغابنادع:أدش

 ا دكا 0 1 ا

 ةءااذاالاالصلا كلرثت ال ةفسن> ىلأ نعو
 ىلعاذه (حنا هضفاب مدوه هلوق) مانأةثالثَر

 0 لوقلا
9 
 . ًغ /

 هيف طرت ثااعروك ذا مدلا دس ةيعرشة عزام ثاد.>الا نم هنأب لوقلا لكو ىلا تالا من

 رة لمعلا نيسلابوةانثمابو ةثنثملابثمطو ساغنهللاقيو ناب رقلاودك-هلاو مو ملا نورا

 هبلعامطقسيلئ ذل رحت ل صالا ف ضةداا ناك ناو جراخما جرفلا ىلا هطقس يأ ضن
 نءوةباورلارهاظ قاض. نكي لخادل اجرغلاىلامدلالزنولف حعاست فن_صملام داكقفراسش لأ

 فالمخالب جر أذا ىل!لوزنلامالا ةضاهت الا تدثتالو ىفبل ةالابو سافنلا اذكو ض.حدا 7

 ىليزلا فو طيخلا ن عىوج مفلا فوجو ْنسلا نيبامةلزنع ل_خادلاو نسلاو ةفشلانيبام ةلزنعوشو
 قفدلا بكسلاب ضفنلا ىت.ءلارمسف (هعفدم ىأ هلوق) نيتيلالاةلزنع ير اذماوريدل ةلزنم ل خادألا

 هنال ةضاحتسسالامدوت احارلامدو فاعرلا مده ب رخ (ةأرحامح رهلوقإ ظافلالا» ذه ف دارترهاظلاو ٠

 تدنناو اهربدنءح رذتاماض,أ هبجرنو محرلا نماسراخ نك لف حراشلا رك ذيساكق رع د ظ
 لاسها

 عيبضلاو بنرالاك ةيمد الاريغ نم رضتامو:ريغصلادارتامتأر عاب جرخو هنمالاتغاواسهجوز ا
 نعرج ىنالةريعلاف مدو ىنمهنهلزنن اف ىتنخلا نهج رذعامو تاناوملا نماهرمغ ض.صالو شاةخلاو 1

 داولا تيثم ةأرملامجرو ارك ذ لح هنافمدرخ الا جرف نمو ىنمدرك ذنم بون هنادارماو دي ريهظلا |
 و 1 1

9 
6 

5 

دربالف هقلطمدارملا سلف ةدالولاءادوه (ءادنمهلوق) نطبلارقهز هد
 ضرم ناد .ةيمرهاظن ا هبلع

 ل 7 /



 ءم نع ىزءهاقنامنأر عظانه نمو ىسمتناسن رغةينقلا امو رهأ اظريع 1

 5 (نيدلل ف 5 هزحلا)

 هوت ق.-اك امهيلع جدملازاح ثدحأف : فش سدلف ىرخالاهلج راسخ ولاعأ مسملاو للا نيراعمام
 الباهذث ناو هلوق ) ءريلابدةةوم اهنال هي دنق ( همك« ضقت, توون هك 0 ءااحو لاءذه تتوتالف

 لكىلع منتو هلوق نيهاش عش نمت دحلا نيب ةريمح اق قرفالذا لعشأ ناكل هر اهامالب لأقول (ءوضر أ

 اناا عد ة.ةباصعلا ىلع ممملا شح راشلا ىفقأسإك اهرثك !باعتت انءاقتكالا هب ىتفملا (ةياصعلا
 ْ الع ممل اذ كو اهط رب نمدحتالو هسقتب اهطد ر ىلع ردقءال ل ىف ناك نأب لحنا نم نك: م

 لارا رردلا فهنحرص أ هقفت د مقلا قورك ذامتاد أوف : حفلا نع ره ملا نود حناورضاذا

 1 | ةحااهربع قو ضرف هنأب ةصال لا ىف مز3 ةياصعلانبب ةياصعلااهرتس" ملىذلا عضوملاىلا ءاملا

 حرب اعضومىلا ةلدلا تل ةنوةباصعلا تلتبااعر كلذ فاكول هنال عمالا اوهو هريخذملا ف لاق عسملاب

 8 راما نوددزانلاب رض ناانكو ( منا ح رج ابس.ال لحنا ناك ناو هلو ) رهنلا ف هنسه--أو

 0 مده مرح هناا ارمدلا نءىوحادمسا|لقن نكل رهن راحابةحا ارحم ا ىبع حسم ا

 10 ناك ناو لسغلا همزلب اهتم أم لس غورمض: الناك نان اذهْضاق نع ةيلالمنرمثلا ىف

 ىلا |هقوف مسعالود ريدحلاتحتام مس مسملاال لسغلاوريض نار راحمابل_سغلا همزلب راحت انالدرابلا
 اقل فاك هلع بص ةصاخر ا "اإل: 2 |!لسغهنكع <الناكولو جارمس )اىفلاقركل
 نال هنمرتعملا اررضااندارملاور علا فكل الار هاظلاو ى.هتنا ةقشملالحال عيسملا 5 درك وراجع امان

 0 رجلا تانقس نان هاوق) ىببتنا عملا رش ىفاك كرتلا يال كلذور مذ ىندأ نع واخضالل لمعلا

 التت نادرا لوقدح لعل لعتلا مال ىتععن هناذ# رصوشو ىدع ءرب ل>ال ىأ 82

 ها ىلاعت نيكرتل هلوق دح ىلعد» 0 ل ا هاربا

 اهأدنع غل نعرملاو ةمددسلا ءاي ينعم نع ناديغبامىنات. هلا مالك ىتو ةلاحدعن َهلاحىأ قط نع
 |!قالغات مو: ةهنااهعذوم لسغف ردع !!لاوزل ( مسملالطد هوذ) ىوج مهريعلا :ءمضلاو زاخا اء.

 ا طبي عمم ا ناىس اركلا ذ طةسآ لوءرعلا وولف ىرخال ا ل-رلاو اهفخ طقس ىتلا لل خب هناق فخ |
 ع ءاوملا عماح ف (ة:) الفهباهتوصاة دش هرضاذااما ةريملاةلازاءرمض ملاذا اس؟ رهغلا فدل قو
 زل هلع مجو ىراظرمكلا اذا لصاالا ىفوةريبحلاكو وذ لسغبال نارعأو هاوادةدهرهب ل--ر

 ١ !ارارعاالو حملا طرتسش ملوعاملاهملا صان ناو هر هنع عزم النارأدقو ًاضونو كلعلاوا

 آ0 ةيدلا لع ضن ثح اوأحا :ءالا سعرك ذامهفلاذعو فالخرك ذريغ نم كلعلاو !*او ءاو دا ىلع

 | ناك ناناك- اءوأءاود هملع لعق هرفظر عا مما هيفكبالو كلعلا ىلع ءاملارارعا
 | عسمالاو دق ناءاملا لعد قوعف اضع أنناك ناو هكر ب حمم ا هرض ناو هملع محد ه هعزن هرمضن 1

 1 ؛اودلا طقس م ءاودلا ىلع ءاارمأوأضوتاذاو ىبتنا اهلو> امل غو اهكحرتالاو ردق نا اهملع د
 تال تلق ناوالوت) ةينانراتتلا نءةملال نرشالفالاو عضوملا كلذ لسغبحص ءرب نع طقس نا
 لعاونح ا هنكل هيداعاسحتالا هريغ عضوول ىت>اهت. هد اهتداعاهملع سدلو ((معسملا لط...ال رب
 ا ع داز زعل ةننكلردلا قاكاضد اما لطي لعرمل لق اهلدب ول ىتح دقي سدل ط 1
 1 ا ةريخذلا امو ق.فوتلا لصحصهءامربغلا ن رءقأ سو عسملاللط هلا لماهعرتاذاغنا ةاألا اذ م

 ا نيقومرح او رفا ةلزتعههأ وانلا | ىلع مسع مح هيزحالاهعفرم ءايلعلا ىلع عسدو نيتب اصع لل «جول

 | تاقسوللا تح ةينقلا فاعالدت_سم مامالا لوقال هلوق هنا ىلعر ملا ىف هلج فال انع اذك
 ةريخذلا قاملاق ثءح علاق وك ذا لوا ناكما اله دع لط .دو مامالا دنع مسملا لاطس ,لءرب نعال

 ْ اهعزناذاهنا٠ قفةياردلا حار

 ْ | اماهلوق) مامالا لوقلذستلا هالردلا فاعل كش الفامسهلوق هنا ىلع لح مسملا لطيءريلا ل م
 1 ا ورز تا فااخلل 0 ا كرتاذا

 م١ا

1 

١ 1 
 - ا ب ب برب يبي
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 38 ( نمالهالنم ىلعإ 0

 اضمرفهبف ىذملا ةعباتمناكمال (لعنملاىلعو هلوق) كلذوخوأ نطقوأ ناتكحنم ري
 ناكناواقافتا زوصالاق.ق ر ناكوالعنم نك ناو اقافت ازاحالع:هناك نان رولا ىلد عملا ث رثك
 ةعمس ل قو مان اةثالش هيوم لسق مامالا عمجر هللاو زوحالاقو ةفينح ىأ دنعزئاخ ريسغووف د

 ديد قلاب هاوق) ىبي زدعوجر ىلع هياولدتساف هنع سانلاىبهئاتنك آم تلعف ل اقو هسيلدلا
 ىلعو هلوق) اضن أدي دش لاب زوحي هنا نم هردخأا فام بت عنو فيفذخل اب هنا جارعملا نع ءرهغلا ف (فيقنقلاو
 (ئثهدشب ن اريغنم هأوق) فالخالا «ءاع مس از وحال فوصوأر عش نم قيقرلا نال هندنق ( نذل

 هصالخلاىق اك مسارفوأ نعترف ه.ف ىذل عمات ناكها هءلع فلا مساقدصل هتضام ىربالو ىندز

 ناريغ نمهلوق دعب مسنلا ضعي ىف عقوهناعاو رهتىوتفلا هءلعو ى.ساكهبلا عوجرملا امنوا ذه
 تنار سي يروا هصئامبرغملا نعىوحا لقناذهلف فش الو هلوق داب زا ُ

 ناف كنت اماو ةناتئلد_كأ أت فوغ |ىنو ناغشرال نب نيخنانا كح اذا هنمو برض باد نم هءارإ
 فخ ا ىنعم ىف ناكام لك لد رك ذام ىلع رصاقريغ مس ازاوج نا لعاو ىبتنا ققرفش بوثو هش

 رهاظ ىفرك ذي لذ ددللا نمذختملا فذ ماوالفالامو هي دن هنرغسلا عطق ناكماو هلع ىلا ناهد
 نءل قو عئادمل نءانتش مهلاوهاذهالفالاو هيلع عمملازاج هيرغسلا قيطب ناكنا لمق ةياور
 بتنا هب ةقاسملا عطق نك هنالالعنم نكي ناودبللا نم نوكمىذلا فخلا ىلع ملا زوح هنا :

 هريرةف دشن >ووريدقت نم ذوب اكقوملا ىلعلب مح ىلءاقوطعم سدل هناهيف ( ىلع فطعهأت ١

 هوسنلةو هلوق) 6 رهط ىلعامسلاذادج ال افالدخ (ةماع ىلعال هود ىوج هريدقت اليا

 هريغ هب قمل الف سايقلا فالح ىلع صنلابتدث فخم ىف هنال ه.ف فالخالا -ماذهو ( ني اغقو عقرب
 مذو فاقلا تفي ةوسنلقلاو ىليزن قاحمالا عنتم اقف خلا فال_خ ءايشالا هذه عزن ف ةقئمالاشنا
 حفلا ركنا مهضعنو اهو فاقلا ذو ءاراانوكسو ءاملا ذي عقرملاو ةمامعلا هيلع فلن امنيسل

 رارز نطق ىث<دقو ندءال لمع امءافلادب دشّتو فاقلا هه نراققلاواهه-و ةأرملاهن 2

 باتو هب قت داود اج نمدايدلاه ذكي دقو درملا نم اس دي ىف ةأرملا هلت ندعا لاربع
 ماظعل ابي ري تلا نادعلاة ريح اوم_ظعلاحالصا ريا ( حلا ةريمج ا ىلع جمماوهلوق) رقصل

 رزوحأم سأرلا نم قد نا هناريغ سأرلاوأ نديلا قا موك نيبةريبحلاف قرفال حامتلا نع ىوم
 ررضتب وهو عجو نأ راين اكحاذاةمنقلا قو عثادملا ىف كةراصعلا ىلعقالاو هلع حسم هياع مس

 نكعو حسم اهتفيظو نافةحارج نأ را ناكاذااملعذنال (حلا لسغلاكهإوت) هع طقس 5
 نيغلا.ىتبملا فو هصنام انش طذم ترأرمث نيهاش يشلا ططاذسك تبدلغتل| بان مهنأد تاو

 لصأ سأرلا ىلع عملا نال عيت ريغ ىلس.غلا نع لدي مسملا زوو بوجولاوه باوضلاو ىلا : ليثو هل لدبالو لسغلا نع لدن مسملانال هيلع مسملا ..يالاحو رجم هسأر عبج ناك نمو وسل

 نعو اء-هوق ضارتفالاناالاهموزإىلا ءاعا لسغلاكهإوةىفو رح ىفضالاك هنع لدمالهسقن

 هديفيأمةياغوهذا ب وجولاراتتملا فلا وا .وق لا مامالاعوجر ىكح ةصالختا و هبوحو مان
 ىلمعلا ضرعلانأب رهتلا قهمقعت نك !لوصالادعقأ 1-3 ريدا فلا مدعف الع ممملا ف دراول

 رثامجلا ىلع مسمأ نا ماللاوةالصلا هملع رع دلع شا يع لو دراولادار_ لاو اغلب ش

 حصول ج رهريبج ىلع مسهاذاام انتقام ل_سغلاك هوو ةريسحلا ىل مسللانا ىلذ عّوفسو
 عدملاو لسغلا نعل دي نيف ىلع عيملاذا لدلاو ىلس الا نيب عجل موزنال ص: ىرخالا ل حرلا فخ

 هناقثدحأف هيفحخ سدلو ىرخالا لسغو هاجر ىدح | ةريمج ىلع مهولامأو ل-بغلاكة زيسج ىلع

 ىا (هحرقلاةترنو هلوق ) انشلحاضالا اذ_هو مسلاو لسغلا نمد عج موزل ءاغتنال ا هرماع مس ْ

 نول هنال (ىرخالا لرلا فخ ىلع حجاانوجال هلوق) سوهاقلا نعرهناودهفو فاقلا ضد ةجارخ
 0 لل 17272
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 أ ةالضلاكهاوقو ىل» د١4 7 ل

 |(مس و هأوق) ىابن ممل الرق هدعبوأ (ةراهاعلا ضقتتت نال ةهلوق) رصقلاو ماك ال 3-3 نمهىأ

 | لوعجلاثدح ابر عشملا حملا ىل_ع هروصت فدوتي لوكتلاناهماع موكحنلاةدملا,تنقوتلا نال مما. || ىهو رز 1
 | ااكننك (لنياجرلا لسغةراهط ىلع ةساورفملادع ثدحل نأب مسعلولذاةدملا كل لأ دم أ .ةداوريرب تتسم ':

 رفسلاةدعىلاةيدم لوختتال هلوق) رثكاوأ مشل لو ناو نعل عر نانال حاَتقوْمْإ| بقسلا حر 0 م
 اأو هرتز ان'دحم ناكناءوضولاّةداعأ اوارهطّم ناكنا هيلحر لسعو هيفدت عْرْت ه.اعف (قافنالا الار هنأل نر 3 ا 8 معو

 ا 1 ا ىابز هنودن قءتالرغس لا ةصخخر نال (هيفحت عزنةلملو مود هيرفاسم ا 57 22 نمو

 9 ىف( قوما ىلع عملا مص و هلوق) هلو مون لمقالا مقبل ناو ىأالاو ىتدعلا لو نم منسحأ اذه )2 فاقت 0 0

 ا 14 اصنوكي نأو «-ءاععم*نوكر نأب فذلل هقمظولار 2س نأ نا طرق .لء عملا ةعصل بارسلا نع ! معإ مار 7 0

 | يلاذاا ذه حراشلا لوق نأ ريم تناوأن 00 هالربمكا/ قر هي ناكولف مل عسل آلا 0
 !: لا ةف.انولار رقة نال هبلع حسم نوكحين امروتل |قدلوق نمنسسح أد نا لبق قومرحا تر 0 مار

 أرب ًاةرامع رهاظ ىلعدربو تلق ق قوهر كاوأ قوملا سدل لم .د ندح درع لد , هلع عسملا ىلع فقوت.ال ) 5 لبق (عشلماو

 أ لماشلا هلوق) قوملا ىلع عنملازاوج مدعاهماهسال هيف ىلع عمو ث دح نءالئذوتللا اضوتاذااماضإ ىف هفع) 3 ماقلت

 وعالشرماشلاخ ءر :اريح اال لما شل ايد. 2 لاو ىوج ةسفنب ىدع ب لعش نا همف (فذحلا ىلع 0 2 (ج3ف فلا

 | قو ربت ةنمرصقا قاب ئأ ( ىلا قوف سانام هاوق) نيعكللارتاس ْنوكمأل نأب همل ملا 0” سيئر كعلم
 )كلا نمس دل ؛امىذاشلاىواتفن ءهم ءفو هلاوحارثاس ف قومر 2 كف خلا قوذف أ اوهصاللا ِ !سيلازلاون 7 ىنعع

 أ أ ساللايدو د ةمرغ هنال عنبال لجرلا ىلع فلت س ارك ةعطقوالصاق هنوكل مسملا عنع فلا تحتدّرحملا

 | سايركلا ان وال ال نال قال ضاق ن نكمملاذا لا هلاريغلا فنا نال هءاع حسملاز او-ىتاككلا قام موفي نكل

 رولا لاق زاوجار احنا نممهتؤهلْثىلا هذهىف مورلاىلاوم ءاتذإ فلتخادقو بتنا ىل وأالصافا| < عسا را ول 2

 اراتءاالوردلا قونابباا ةباغك اضءاقاكلاريغيةروكذمالثلانال قءاوهورعلا قورهاظلاوهوأ] *الهيلد نم اكداشلا لاو
 أ يرقد دحأاذااماهاوق) لوقنملافل لاضان :ةدلقاللوهه# ل رهنال ىذاشلاىواتف فاعأ] عتلرر 2 ىللانبه( ب

 ' اعنا لة قومرملاسلاذااذه هاوق 5 مووقع ب ! ردن وهذ فخلاب ماقد ثدحلانال( هيلع عبمعالا الاوهدعإب : قو هردإ 7

 نقلا نعل اضف: اال ه.فخ ىلا داحأث دصن ألقاب دلاذ اق .وبلع مما دعا. وعزاف ذك فم َن 3

 0 اديعبال كح نيفخلارهاظدل>رثق وأ هيقاطدحأ عزنول نيقاط ىذ فخ ىلع عملا فال أ] كم ين. < ةليلا 5

 ايف لط امهدخأ عزتولو م كارجأ كاكواجفر مك اللد_ح او ئد 1 4 انال هتتام ىلعأ راتب: لع مظنلا 7

 |قضقتااذافازت: الدد حاولا ةفيظولا ف ضاقتنالان ال فخلا عسمو رن الا قومرجلا حسصدعمف أ قوم مب .- ىذلاعساولا ب
 | ئردقلا دعا ا. وعزنكامهدحأ عزننالزخ" الاووهرجلاعزنب لسةورجت الاف ضقتن ا هدملا ل 5 1

 1 الاغ همااوعدتالةحاحلانال وما ىلعىأ (هيلعحسملا زرال ىيفاشلا لاقو هل وقل ررد عم هألوالاو فذ[ هدف
 ا تابع اه_|

 نول ىلع عسب مالسلاوةالص' اهدلعىنلا تبأر لاق لال, ث  دحانلو لدب هل نو كح 00 هه 14

 00 رانا اترخدل حياكم فلل نودي سائل الامعتا تل عملا | رمز >+نم ل اك
 البق فلان ءال لح راانعلديودو نةاطىذ 0-0-5 ةرذتلاو قرا نع فلا ةناص كاع 1 0 ادا 0

 ا تنجأوه- .فخ ىلع 2 بجمال هنأ عمامهعزندذع نلجرلالسغ بحول لجرلان كالا ا 1

 و ود ىذلا هلوق) 2 ا ا هعزنبو فخنا ثدحلا للام لح ران علدب هنأ ىدلاىأ (دِلعب 3 3

 | د قاسلارصق نكرر كاس وما ناار مع ىأ (ىكب ل رظانال ا

 قى دارا
 | عضو هدي هيف لخدأت هلوق) عملا عنتما عناملا قر اردق فدكتملا نأ نأ اي بعكللا رتاسن وكمال

 | |ةنالث ردق هفوأ ءةومر- نمل شف اذااذكو هلوق) قوهرجا ىلع م- 1 بوحوأ (زوح مال ىلا ىلعا

 مم( برجال 36 دو هلوق ) هلدعرم ع ىف حسملا ملا > مدل 8



 10 00 هال: م ىلع

 رد حام دارعو هاذ هواهاكوأ مدقلا رثك أ لمئاومخن | لادعالا لحد ءاذاضلا

 مدر نكون 0 | مهتاكف تن الثلا ضق اونلا ىلع ةرو ملا ىنكلا ىف اورصتةادقو همددعو ضقنلا ىف الخلا ةراكح ,

 اكررو راقت ف 7 ىلاي زلاكهريغو ناخمذاق ىواتف قاع هلع نسح يشلا ضارتعا طقسف ةريسخالا ةياورلااو راتخأ
 2 / ا لدار م ريهضلا نوك نع هلوهذ هيلع هضارتعا بمال مهتروس ىننقالو لاق ضقنلاموصرصت نمار :

 34 هنأ 0 ع : هرهاظو ّنظلاةملغىلا قئراافوعىأ (ما فاخي وهلوت) | هت نوتملابادصأ ىلعدوعاو رضا |

 0 ةاىرشإلا ر> نع ءاإامدءناإم ةيامسلاعنمىف هلرثأالدرملا فوخّنأ, خفلا ىف همق.تو فوخلادن ءْضةنسالا ِ

 7 0 ىأ | ىأ ( امماعمسل ا زاحهلوت) رع درملا فو دز معقب لب مسعال نكمل عزتمال هنارمال ديا غف اهعنجالا

 -( ,امغا اذه نا ممءرثك او( ىو الاوهام ىلع فنا سعوت باذه لعق يلب زةريمجاك تدشن ريغ ن# !
 5 ريك / ءاإإ 25 *اهةيزإ

 ”دوأيو هدم أادا نبا || هفشك ىمفاخ هناريع ج* وضع لب ع جو لمع هد سدل رئاس ىلع قدصن ةريمجا ىع*ناكأذ ظ

 "نان : 0 هدام قالح وهو ا وكرت زوج ملا به ذمرهات اشيا ىضنقيودرالضرلا ثود 3

 مهانصإ ري ةكاقوويز هتراعرال راظن همف ممنلاب ناعيتسالا بوجو جارعللهوزع نم رهنلا ىفامو رح ةلئسملاو> مهؤاطع

 0 و ا صو والا ىو ل عدارلا نر نأ تيوس را دانت
 "اهيل يسأل واج.( تضقنااذاولاقو ىبتنا رثا لاك سملابهبعوتسي عزنا هاجر ىل هدربلا فاخم وهو تضع ولو جارد

 تنازل 0
 ءامالو لغلل هن ال عزنلا ف هداف الذا مص لا ىف هتالص ىلعىضع هنأق ءامدح وو الصلا ف وهو مسمملاو 21

 ناللجراا لان دحا هب امس الاخ هم يان ءيشأوهو هتالصاسفت لاق نم هاشملا. نو همنا ا ىنك 9

 اذكفم ه١ هنأت هنأهأ عب ءامددلو هعمل هناضعأ ن نم بولاكل بو 4م عبار عجل عد
: / 

 ببر[ .ةدسور ب | ركب اوسعأ (لاحوك ىلص عسل ضتتيالاا هاق) رع ل قهمتو ىدهتا
 هقالإ ا بحير : تايقر لا اد نال حارس نع قيساكروطالاوهاذهو كفا ١

 0 37 لع 070 | ودم مادامة-. ءعورمت اا مدع ن كل يق 2 م مسسلا هعو رشم هعم هع ز رءلا قتال نا هتنضقو ! طاقسإ ر

: 
 دا 25 ري 2 0 1

 مدع :دقو عزتلانو دب وأو م هدي ال قيهانار دال ةالعة مورو متل و 4

 فود طعس ءارسهن 6و فال نمد زعإ ع افلان ردصاماريثكو هنن | عع لعق مس اوه (طقق هلوقا

 قابلا هئاضءال سغرب_غنمىأ هاوق) ءاضعالا فان لسغن -هتئاف ىلج راتلسغ نإ
 نا هللا عجس) ىو نال ©

 - 5 0 / 7 0 لحرلا تةعرتك ل ١ ان لجرلا ةعلاز نا هلود) ىعأي اد طرش تذل ىهو ةالاوملات ثا هلا

17 
 2 : 4 تا

 1 الانوا 2 لج لا عد فرب ياراعي ناك نإ دمت اليو ساي 0 عد : ( هدعم تلا ١

 1 0 0 الادار امنا يعول فاك عاجالارمأ عتاب فانك ممدملا هل اح عضولاب دوعب و قاسلال
 ريتك . لد ل 0

 0 نو هناا 1 فخمملا لوقملا عيش (فدسوب ىلأ لودودو هلود) مظذ :أ| حرش نع حراش لا ىف قأ.اماضا +

 هلع 6 7 ةقمدعتلار م 0 هءلعو هلوق) ىلوأ ناك-] هءاعهم دقوملف ةقين ىأ 01 ره عزت مدقلا 9

 لا وياك ا ا دم ة مولا هلام ءاهنلا يغفل 3
 ا عباس اب بقعأاو هعضو ىقمدق اردص ناك ناو هلو#) جيم وهوباصتلا نع رعلا ىف )ع اشملارللا ١

انو نمهج ورخ ىأ عزن م دقل ارث كحأ بورتو فنا تا 0 م (ملا لع
 1 ءلار نآ 1 :رادقم ك

 لطب تمار 0
 ١ |! 7 تلم 1| ١ امد اوراغشلا اوم .ف فالختاتو. دب راعشأ هبرعم .عدلاق (راتخلا اوهوهلود) قاسلاؤ و

كل اهنالانز ,رعمىدت 5 اويلاتسهقلا ٠ نع ددلا اك حاس |
 داد)ر وهو طل . ِ 2 هعضو و ضقاونلا: نه ىب هبا عاق 6 

1 . 
 ميدو / 0 سىقاروح

 6 - مول ىل 2 كح نءو#ةعنعريبكلا قرار هاوقب ءافتك ادكرت أ لَو ا نءساح + و رودءلل تقولا ورخو ق 7

 ءيود اسلاو ميو . © ج-< ]| ممم هوق) رمت لاديرعتارهلازواحنأب (ةللو موق رفاسف كوق) ءوضولا شان وألا
 لاقو هلود) انالم مسا فز أسس هناالررد انالث عودا نوكي ثيحانالث ملا ةدم أ ىأ (انال#

 ريختإل ةماقالا كح ىلعامف عرش اذافهدا.عمسملانال (ةل.لو مون نءرنكحأ مسسال ىبفاشل
 رفسلاب

 نع ف.فدعلاة مدر © نمضرغلانالو اهيلالو جمان ا هنالث رفاسملا عمك مالسلارةالصلاهءلع هلوقانلإ

قاتم مح - هنالو ةيوستلا هر )|بهذ ذاعفو ةدااةدأ زب وهو نيرفاسمل
 | ةالصل اكمرخآ ارم 5 تقولاب 

 ل 3 7
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 ٠" امأ ةثال دقو دس ناك ناو حملاز اوج مذعال عداصأ ثالث هيف لخخدي عن :اصالا هف لدغدأ انا هلاالا م
 .  ةسهسلا (نيملا عت نءلوالاءزجا) ا 1 ضرالا ىلع مدقتلا عض : قالت !ًدلاح

 ْ نم مك لمانا تال 0
 حملازاوج منع له لجرلا عياصا
 ةخالا سعت لامهملاو عنك مهضعد لاق

 يعم

 نعد ةرخلا نال مسملاف دس.لاو قرا ف لج رلا عساصاريتعاامن اهنا ءهجوو لجرلا عب اصالرامتعالا
 | را نوم نال ونلا ةماضاو لص رج اولا سف سللو 0 10 اسااعطق

 وم م (لماناهلوق) راتةعفرظ هيانودي دشلابباصلاو ءلصلا (اءاص هاوق) بجو مالب هتعل دعب الف
 وهو هوت )روم ميصلاو ه غتادملا فو (ىسخرسلاةمالا سهم لام هنلاو هلوق) رح مب اصالا فارطا

 َ ' .الاوهاظلا تمس عت ةيعباصالايدسقتلاذا ف نصملا مالك نمرهاةلاوهاذهو تلق (عصالا
 )ا قران ال ىاب زامتراحعم ترهظول ك-كا اذكو (اماسمبالا قرم نمرهظولو هلوق ) لمانألا نع
 ا اووي وسم سو ةردكو ا تناك ةريغصاقلاع» م 000 ةنلعناكاذا

 - نأ نال (ماوسلا ىلءريكتلاو ر.غملاف هلوق ” ماداصالازوفاناف ةىأ (كلذفرت»و هوت
 ودكم ناكح اذا هلود) رم ا ذب ع..صالاَّناءاو اهريغب ريتعتالف اهمسقتب لصأ
 |ماامالا نأ: لال عم لبق ةءاغلا نعى انزل هكذو ناضذاقلاعت :رابتم م 1
 أ الاعب لأ مدقت !|عباصأ ثالئردق رمتسالتا مزاذه م وأ هلا ىفلاق مدقلااذكفاهرثك أ اريدعب

 5 5 او اعتطمعباصأد ةاراشخا مت مالك ل_-هغو اهرغمادنعن اذا أ 1م قرد ؟0نا اقلغم رن انااورلم راشناراش 53 اك اهيدسادعداك

 مر ًارمتعت عياصالاَنأب للءتلا نم ىلب الر قبسامأ لاو نوتملا مالكر ءاظوهو عداصالا

 روتي ىذلا (خلا هفيتح ىلأ د نءىورملاو هثوق) بعلو مدقلا لادبار ها اورهاظ سدامدقلا| ذكف
 : أود. ىتح مس مامالا نعىورا نأ روظمم نامزالم مالسالا عتود عالا نعش نت ىيسسام عمدت

 : ممووغ٠« صراعت نءهمدأمل هل- وأم قال هفصت فشكما | ذا مسملاز او ىف صن : رقعل| فصن نم

 و طرشو منءالمهضع» لاقو ىسترسلا
 امك عداصا هنالث ردقو د:نأ

 هجر ىفاو هال نسع#لامهيلاو

 قر !ن-مرهظواو مكالاوهو هليا

 ميا تنال راما ىدو ماهذا
 كلذ ىقرشعب وهءلع عملا زااهريغ
 ! ىلع ريبكلارريغصلاف عداصالا سفن
 ؛ ءاوس جخرسلاةّانا سعت لاقءاوسلا
 هرهاظ واقل ع نطان قرخمانأك

 ىع : فاشل مهاف بقعل اة .-انقوا

 0 الثرادقم قرخلاناك اذا

 زاوج نت كل ذف ناكسناح ىأ نم

 ش و ىناولحناةعةأر مو ذو عمم لا
 هنا هداز رهاوذ فورعملا مالسالا

 بقعا لامق ع نءفوشكملا ناكاذا
 هيلع ازوالر ومان صرتل |

 روتسمللا ن ملقا !فوشكملاناكناو
 ةق.تح ىنا نع ىورملاو مسار وحج
 ىتح حست هناةروصل هذه ىف هللا هر
 ىناذكسقعلا فصن ركاؤدس

 (فحخ تر قو خلا (عممتو) طبخ
 قرخملا ناكول عب (امومفالا) دحاوب
 عسدأر دق ع _ضوم لكو عضاوم ق

 عباصاهثالثردةريصإ محابو ل“ اوا

 منعوعمصدحاو 00

 مال ىفخ قناكحنا ومما
 لع 0 ناكواذكو منعالو

! 

 | طوع ءاناحا داما هلسملا هم لة دبام هةرغت ذا قورلان هعمام ىندأ (حلا ىورلا عمدتو هلوق )

 1 الاف خاب رفسلا عطق منعال امهدحأ ىف قران ال (عمدتال نيف فناك ناو هلوق) تاز زرخلا

 اه لصاو (حباصأ نالن نءرثك ناك ن ار هوة) هتشرف هران ع انشودح ىلع فح لكربس عاق

 هناكموأ أ هندنوأ هنوثوأ اههعق تقر ةدولام م |نمفخل امد سقت: )|فدعو) .(يفخا ةقرفتلالوق) هلق

 | لو عمت ليقف ةرضالا: ذات نذأ قو رم ااماو جان .زلا ىفامفلتصالك-لاذاىلوأ ناكل عومجما وأ
 ناكاذا ىتحعمجت وتلا مالعاا ذكور 0 داطامتحاعسجناب لوقلا عج رتىتشوال
 | 0 لا اد هرثك تغلب تهجاذاتناكوربرحلا نم مالعأ واف

 اوان هلرواحوأ لك ال لماح هبال (ةالصلازا اوح عمك ,هردلاردق ىلعتدازاذاف هةلود) رحورهت

 لإ ثمح هفلا خامه صالخل ا قورهما|ىفلاف ن كلا ىف ةقرفتمتا اكاذااعف قع هلرواحم وأهلوقو

 ام ناك عج ولو كلذكهمدق تحتو مهردلاردق نملقأ ىلدملابون ىف ةساهتلا تناكول لاق
 اامدقحو رشلاو نوملا فام ضراعت اذاهنا ر رهاب مريخ م البل قانراتاك لاق عمتأل كلذ نم

 اا كوالا ىواتفلاىفام ىل-ءنوتللا ىفام ميدقتفح ورشا |ىفام مدق ىواتفلاو ح ورمثلا قامو ن وتلا قام
 || ىيزركلاف دجوت وهو هنزوءلرت اسريغهنوكسا (ةالصلاز 00د عج ابو هلوش)

 ( || نك ىف «اإ دو ضعبلا ضقن لكلا ضقنا ءوضولا ضء» ملاّنال (ءوضولا ص عوان هضقنو هلوق)

 جام داق هن حرصك ل دب سدل هنا ءمفو ,عتل كهلصأ ضق ان هضةنمف ىلسغلان ليصل

 / الدمع ملا نا قيقعلا لد ؛لسالا نبعةردقلاعمرومال ل ديلا نال لضاقالا صعب هرادخاو جاهولا
 أ || لسغلا نع هسا ةيفلخ عدم نم هتشرف نبا رعمانفأ أام سذنالن كلل معلا ىف مذقتو ريم فا عملو
 | طالق الان نيعمنو (فح عزتو هلوق) رح نا وم هقلظأ (ءوضول |ضق انهلوق)

 || فض انريغ:دملاىذمو فخ حرت نأ لءاتيقوتلا ىلعةلادلا يداحالا (ةدملاىذمو هلوق ) ىوج
 || ىايزامبملا ضقنلا فضأف ا .هدوجو دنع رهظي ثدحلا ركل ىباسلا ث دحلا ضق اذلا امنا ةةرقحلا
 || اذا راعشا ةالهلا ضقاونلا ىلع ةروهشملان ولان اصصأ نم هريغك فنصاا زاصتقا ذو

 ْ ناكناو عل ازاوجمنعال ىاسلا

 فالخت) ا الثثز 1-1

 اهنافنيفخ ا ىت < ةرقعل 1

 ع ؟مهردلا ردقن ءتدا ازاذاو عمجت

 فالح (و) ةال_صلا زاوج
 ةروعلا فا نكت اىأ (قاشكنالا)
 عبر لس عم انو اقر ْمَمم ناكول

 هضعنم وال ةال- هازال مارت
 00 سما هدهتضقنا نان“. (درلانم هءاحر باه ذفتع ناددملاىضم) هضقني (و)دحاو (فدخ حنو ةوضول |ضكان /ِ

 ول ةارءوقومنملا



 (نيك-النم ىلغ) . أ
1 

 ىف ماكل اكهف مالكلا مح راشلا لوق بةعأ ديب فن صملا لوق لبق محلا ضء؛ىفدجو (أددب هن :

 هجولا ىلع ةيفيكلا نابل مالكلا فن أتسا بجاولارادقمنيبالو مصالا وهودبلا نمعباصأ ثالث
 نو. أ اسم اذكو زوال هيفك ىنعتيقب هل ه.فع مصمم هسأر حصول هناردجلا ىف رك ذو نوثسألأ
 ولام ةلزنع هنال هب عمم ازاح ت الو سغملا نموضء لسغدسعب هءفكىق قباذالاملا نا (لصاخناو) هتنحلأ
 0 ءااروحال هئاضعانموضءنههذخأو ا حوس#و ضع مسمر هدب قف قداذأف ءانالا نه ( 1

 هناتنيزذالا مس« قالطالا اذه نم ىنئتس وه معتسم لب مسمهنالاحو وأوضعلا كلذ ناكالو شم
 مالسإ او ةالصلا هيل ءهلوق نم دروام هحووهامهّذق يك اند نع ةنس لب سأ رلا عسمدمب تدقبةليب زئاح ظ

 مهنا عمسأرلا دم نء از م نينذال ا ممم نو كسر نأ ىضتتي ثيدحلا تاق ناف سأرلا نم نان لا
 تن سارا ن منينذالا نوكو باكل ات سأرلا مس ةيضرف نأ, اوراحأ تاق ءازسالا مدعباو 1 0
 1 . رصمس مك .هنسأ | لرتو تعا (زوحص قاسلا ل-.5نمأدب ولو هاو ) باكل اب تنئامدي ىدأسالف ةئسلانأ

 نع ىأ .سامزكن يدصق هنأ, باوجلا نك«و راركتلا مرا ةدان زلاوهامدجو ىتلاه حلا 2 ةئدسلا
 اذهلف ة.فانلا الد دابزب زوحال ىو ادمسلا هذطست ىف عقوو وزعمرغهمّدقااد:«نوكي ناك )ا ظ

 اول ةةطوت دكا داعأ (زاحقاسلا ل. نمأ ددواو هلوق ) ىبتا نيفرطلاءاود_تازاوج ىنلازاوخابأ
 لوق نك ةئاثملاءاثلابوةدحوملاءابلانأرق. نزوح (حماريبكلا قرخناوهلوق) .ةنسلا كرتناوأ
 عطق ناكمامدعل (هعنعهلوق) رمل ةعجارع لعن مالكم اقم اذ_هفوىفاثلاج ربهلملق الح راشلا|

 لسغزاحام ةلبانعلل فالح ةبوصغم حن مسعر اح (عرذ) ىنات سه: هعفربا ذكو رهنةداعهيةفاشلا
 هنالركلا اك ديدجلا ىف ىفاشلال وقاذه(متايفاشلاو رخز لاقوهلوق) رداعاج اةبودغملجر |

 تجوو هدر هريغ ث دحلا قح ىف لجرلاو هن ن دحلا لول هل غ بجو لق ناو م هقلا نمئثرهظ 4

 هلوق) ىسوتنا اعرش ف تنم ج رح او قر لاق نعول تال فافخلان اناس الا هج وو اهلكأواسغ ظ
 . : 9 ظ ه.ةىئااوهفخلا سل نمدوصقملان ال ىن.ع مدقلارثكارهظاذاالا (اضءأ ميكا عنعال كلامىلاقوأ|

 ا:تسااناالا للقلا ىف اضءأ سان ةلاوهاذ_هو ئزتلا مدعل هئقان؛لذمف ثدحلا هيلنسحم |

 طاعتحالل ردصالايراشعالاو لكلا ماقم موةتفاهرثك اةثالثلاو مداصالاوه مدقلا ف لصالان 1
 نع الن اهعطقب ةردلا بحت ىح مدقا | ىفىلمالا خال مدقلاعداصا رتعاهلوق نعرر دلا قامو لب :

 ةلاحمالدملا لاح عرفم اوالا سدا مدقلا ف مالاكلل| قابس نأب هداز يت زعهبقعت لكلا كح رثكألاوأ ظ
 م-.ح ىف نو كح مف ةيدل ارش ء ل جرو ادب ع.صأ لكعط3 ىف ن اف دحاو هليل! هاه ىف انوهنكد لا 1|

 ريتعا عباصأ هل نكي ناف ىسوتن اهلك ىف ىبعا كتفك! |عطق نودي هل هاكدب هيد لج رااوأدملاعباصأ
 اذهو رملاىف لاق ادريكو مد-ةلارغص: اهريكو اهرغص فرعب وةٌعاقول هعباصأب لءةودريغ ف وأ ١
 كمقب لواللهرمغو ىلي زلاسدقت نأب روغلا ىف ه.قعتواريبكواريغص نوكءام عداصالا نمنال هجوأ |

 دوحو ابرا .تعالا نال هقلطم الاربكوارغص همدق بسانت عيباضا هل نمريغلاصاريولوننلمااسا

 نان ةفنسدملا هيل ءىرحام ىجلي زلا < ر (ما ةقتخ ىلا نع نس |ةياور ىلعو هلوق) هريغنمىلوأ |
 ف 3 '

 م

' 

 | ىلعهل ممم نمرعأ (ةلت) سأرلا عسمدعب تيقبةلءب نينذالا حسم مهرب وحتدانرك ذام ىلع ليلد ْ

 1 رادةم«_ضرف نالزاح دودمرم-غةعوضوم عداصأ ثالث عمصول ةنازحلا فو هصنام خلا سأرلا م 1

 5 ءكرتهناالا هلوق ةدابز زوم هلوق دعب اهضعب ىف عقوو ملا ضعي اس ةسنلاءاذهو ىقاكسللاب زعمه

 > ]| ضءد روظاذأق ثدحل ا ئزي مدع نم ق._ساما ناو مدقلا ريك اوزوهل الذ هعتءالرسكلا رذلا



 ٠ ىج ثدحلات قو نمربتس:ءانبا ,ا(ثدحلا تقو نم) ىلامالاو مامالا نم (انالثرفاسلل) عملهم (و) ميقلل عسملازومصال كلاملاتو
: 0 
 توىفاسوتروظلا  (نملا خف نملوالاءزلا)  ىلصامدعب ندحاو مثلا ٠.7 عولط دنع سدلور عع عولط دنع ممل نونو
 0 2 1 أف حملا هدم اندتعق عدو رصعلا
 ْ امهوامبتلخدأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنءمو هطارتثازوكالف ةمكح ه.ف سل هلام لسع همزاب ثدحامتلاةعاسلاىلادغل ىلا ةقاب

 | |[ ا .٠ 0057 . رز 7 0-1 5 اة : 9 ْ ريغشلذ نال لاخدالاو ةراهطلا ف انرتقا|.هاالةرهاط ىهو فخلاّةدحاو لكت ل دأ ىأ ناترهاط رهظلا عدملاب ىلصد ناهلزاحىتحابمف

 | واهوخ د دنءاك ار مهنه دحاو لكنوك, نا طرتشد ناكر نفودلسل |: د ل اق اك اذهو ةداعدوصقم ءادت اهنا هجرىقاشلالاتورصعلاال
 | ىنعمو هاوشراشأو ها لوح دل, قمهنارتقاالو مهتمدحاو لكلوخ د دنءاناكر موءمجنوكن نا ا :

 | قملسو هيلعهللا لص ىتلاعم تنك هريغملا رعرجلا ف كنه معلا ىفامىلا#مالسلاوةالصلا هيلع هلوق
 هجركلامدنعو عمملاتقو نمةدملا

 أ

أواههماع مف تر هاطامتلخدأ ىنافامهعد لاف ه.فخ عزتال تب وهأرفس
 |. ةدصت عيت وه

 || هاو ررضلا عفدل صخر علان اههحوو ةيكلاملادنع فيض (مقلل عما زومصال كالام لااقو هلوق )

خس مالسلاو هالصلا هيلع هلوقانلو رمصقلاو راطفالاكر ف ملا ستغد رهظازرفسلاق
 | ةلءاو امون يقملا 

 | ىقاكث دا تقوىلاىأ (ثدحلاتقو نمرتع ةذملاءادّب اىأ هلوق) املاملب مانأ ةئئالثرفاسملاو

 و ءاو سما ةراهطن سدل هلءقام نال عنا أنفو نهرمتء.ف اعنامدهع فلان ال هلوقب لالعم ىلب لا

ث سدلولا لة هاش هياغلاا:ذهعش لاق ها رش الق لسغلا ةزاهط
 | هلءلو موب ىدمو عمت لوأ من ثد> أ م

 | لطي هنو نيمدقلا, لصف قءاسا| ثدحمارهظ كلذك هما هنالوخآث دح هنمملدعإو مايأ ةئالثوأ

 اذهعءادتباىلا ارظن مسملا عذتع لوف مسح لدق ةإ او امون مان سنلول امرظ بو رخآ ثدح هناكف عملا

 ل وادا ا ثدحت ءادتب ارابتعال مدعالهنامهمال كنمرهظ ىذلاو هرخ !ىلاارظن مم وأ مونلاىأثدحلا

مةذملاءادتب ا فاش !لاهو هلوع) ىهتن نع هيلع
نمريتعف هلجأ نمري دقتلا نال( مسملا تقو ن

 انلو هتفو 

لا تءقوت فب رض(سدللاتقو نمكلامدذعو هلوق )ا عنامد هع فا نأ نم قام
 ما الاددع محم

 : :او< وأ نطاملا ىلع ممول اع رارتحالا] هيدبق (اههرهاظ ىلع هلوق) ةقلاختامىدقلاقو كلام

 نم معسملاب ىلوأ فلا نطان ناكل ىأ رلابنيدلا ناكول ىلء لول هب زحال ثء-بءكلاوأ تقفلاوأ

زعدامالاناطوطخ امهر هاظ ىلع عمك )_بو هما هللا لص هللا لوسر تنأر ناك هالعأ
 لقزو ىلب 

 ا اريد-ةتب نكل فخم نمىأ هرشلا قالب امالءطولا ل_ه مه د_:ءنطانل ايدارملان أد فنام لكلا

د ىَأرلا,ن دما ناكول هنطان مسمةرولو أر هظت ال طول ال نطامل اندارملا
 قا هام هن ىلع لوق نءردابتملا ل

 نموهىذلا مدةلارتس اموهو حملا ل-# ناسمىلا اه-هرهاظ ىلع هاوقيراشأو ةملالنرت هرم

 نطان عم سالو ط.ملانعردملا فو طرشال ة نس طواط اراهاو كاريثلا دقعمىلاعباصالا سور

 ضرفلا لحب ف قةهتنامنا لاكالاو ضْئارغالتإ كم تغ نمش ةذسلا نال ىف اش ال افالح هرهاظ عمى خلا

 هوقو فيظنتلا ف ةغلابملل ل غلا الذم راركسلا علا فن بالنالهدق (: ”رم هلوق ) هربغ ىفال

 لعل وق نمق.دامانلو هلغسأو فذملا ىله أسم مال_لاودالصلا هيلع هنال ( !كلامو ىف اشلال امو

 علا ىفلاق مصالاهنا ةيادهلا ف (دبلا عداصأ ثالئردقب ىأهإوق) رح لا ىأر اب ندمان اكول

 ضرغلان 'دافأ واهرغصأ ةيناخناقدد.قو
و ىلع مسوأف لحز لك نمرادةملا كلذوه

 رادةمةد>ا

 تاره ال” ةدح او عمصأت ولواقافت زو نأتي عدرالا اههناوحولوزصملاسجت ىونالا ىلعو نيعمصأ

: قو الالا هأز-الوأ هدهسم| مريغانار' حسم دقو اديدح ءامدرع لك ذأ نا
 تال ضرفااريد

 امهرهاظ ىلعإ) سدللا تذو نم هلئا

 رش نفخ ارهاظ ىلع حملا مص أ(: 7

 كلامو فاشلالاتو اههمطان ىلعال

 ضرف امهره ااظ ىلع ا

 دعى و” الاز هنس امهتطان لعو

 ىنعلاهدي عض ناهللاهجر ىفاشلا

0 

 ىلع ىرسنلاهدنو فخ ارهاظ ىلع

 لحجر لك امه مسمر ق فخ |نطأب
 ليامواقاسلا نيام لعبت و

 ىلع ممواو زوم فخئ ارهاظ مدقم
 قوفام ىلع مصولو زوال تقعلا

 لاقو طءحملاف اذك روحال نيدعكلا

 ىلس غلاك انال# حسم هللا هجر عاطع

 (م-:اصاز تال”ردقب ىأ (ثالث)

 ردقب مول ىح اضرءوالوطدءلا

 جيمعلاقز وحال نمءدصاوأ مدصأ

 هللادحر نس اةباو ر سأ.5 ىلعو

 او عب رئارادقم حست ملام زوعال هنا

 هجر در كذر )مث زا نمةحوتغم

 كتالد رب د_ةدلاناىل-كالاق هللا

 عباضاوادكارغصا نم ماصا

 ناكو محملا لب ازايثءالبزلا
 م-داصاهثالثريدقتلا لوقي خر كلا

 لحي ارايتعالجرلا عب اصاراخ د نم
 لوب ىزارلاركر وبا هيقفلا ناكر عسمما

. 

 ىانءنسحلاةناور وهو مسملاَدْل ا
رىدحا تعطقول هناىلا ةراشا عداصأ

تردد ىن وأ هنملث ا اهتم قبو هيلج
 نمنكل] عباصأ ال

 قاكلا ىو طحن افاذسكة فضح
 سأرا عمى مالكلاكهءنمالكلا
 اضب |انههطرش ةٌممسرلا طرش نخ

 تعطقو اك ى املا كلذ ل_سغبوجول حسممال ةءوطةملاو ةهيدعلا ىلع سداف ححدملاعضومنمالبقعل ا!
 قليلا نع سأرلا ممل تركذىتلا ةيفيك-لا ىلع مالكلا ف مدقتدَق (تلقناف) رك بعكلا نم
 8و لامءتالامكح هل ىطعد ال وضعل اى مادامءاسمان أب العم فاك لاا ذ_هىلا ة>احالهنار ردلاو.

 ةحاحالف ل 5:و ال_ةوأ ناك اسف هنمر ع ضومىلاوعلا نم عضوم نمةللا لق زاوجف 06
 تلقا تارمنالث د حاو ع_ ص, عسضولاجفادي دخءامرم لكل ذخأن امعلوق نمانه هورك ةامىلا
 لدأو مه«لاك نة فزت لوالا عضولاب تفح نأ يد هللا نق قس ملاذا ىلع لمح كلذد..ةا

 معاهملع ىاطننام ىندا طرش نهو

 هنازخاق واض اانه طرش ةعمملا
0 

21 2 | 4 2 

 هاك هوجو محد 0 2 4ع درص وه ل صاير زلم

 | لدد ىلع ةيفيككان اب ملاكل ف. دءا تح اولارادقمنمءاسلر خءالاوهو دءلا نءعباصاتالئراد ةمءضرف نالزا حدود
 -. ها - - 3 3 : >5 * عز س٠ 2 انآ تاو



 [٠١ (ىبكسمالنم ىلع)

 لوةدعبردلاىفو ىوج ممم هيبعكا ىلا! وكنمءاملا ف سمع نآابامهو تود.علاو عج لستشم
 اذهو هلوق) طوسدا |ىفام ىلع ثاذكس دلو هوغو ة+ج لستغم عمم زاوح هرهاظ بنحملال ف نصل

 ءضوم عضوملا نا تح اذا هنأ ىلءنوةقغاو رعلا فو رهن هرودت مزابالىقالازال (مئارب دا

 2 0-0 ' 5-05 لقو هلوق) ىلقتابثا نم هلدبال ىرشلا ىن:لا نا ىو ديسلارك ةنكلريوهتال ةجاحالق ألا
 0 نعل جما ازاوج مدع اوعضوذا ةيلثسلا عضو بسانبال هنا عم هءل ابا حح ريغ فاك (خلا هتروص
 ى#ب 0 َّ ل 030 3016 3 . . : 0

 0 لاق ثيحةرافكلا نعر جل |ىفامم روصي نا ىنوالاف ثوضولا ىف هزاوج مدعوه اما رك ذامو لغلاف
 1 ا 3 |ممطضم دس رئاس لسا واء-هّدْش نأ هل سل بنحأ مث نيداحم نم روج سلو أضوت هنروم

 0 دش / فاسو ) سالو هلوق) اسولف آلا دوجو عم لاستءالا نا ءالدن | نم ةياوملا قام عقدت اذه ولاقت

 نجا )د ع 1 ود. تالا وتلا فنادق (ضاسلا نوت1: ننسملا 000
 جي رم > اد سيرو أ ة>احالف ددم>ز قباسلامع اى هناد.و (هنانع# معو هلو ( روح سعدعلا برس هيا ا

 وأ تناك اءوضو ةراهطلا هيدارملا (مان ءوضو ىلع هلود) ىهنغلا هب دارملا ان لاق ءالضفلا م
 ىل-_ءرردلا ىف هلوق نمسح ءوضو ىلءانه ف: دلال وقو ماعلا ف صاخنا لامعتدا نم ازامحالسم

 00 0 رافت عالامار يت 1 أ 9 ا نامل
 نو 0 مهدت ٠ غن يور ]| ةراهط ىاب راهن جرخأو ءانملا اسوبصرمل ءاضعالان م ةعلك ةقيقح صقانلا جارخال ماتلااقلاا

 و 7 م 9 0 -. . . . 2 فبل[ 50 هه : "

 0 ع اسهطرش قياماس بف صقتنال هنأب عنمو مهتراهط ماسة مدعل هلا ذيدنب ئذوتملاو رذعلا بح اصور
 دلي 0

 ىذلاريغٌن دحلًاضوت الك تقولا ىف حملا رذعلا ىذلانزوجاذهلو مدةقلابال حوسمملاب لحام لب زباب
 2 هد تالق أ ءا مالا نمءريغكناكحاطقنالا لعن اك اذااما سدللاو ءوضوالانراقنال.سلا ناكحاذاي كش

 عيوني لدلك. 0 الو رذعلا نوكي نااماه+ وأ ةعبرأ ىلعاذهذ هيفح سلو ضوت ذا رذعلا يحاصناكلذ ناسيبو رسإ
 ن هر فضول وأ سدللا تو ادوج وم ءوضولا تقواعطةنموأ نيلاسحل اف ادوجوم وأ ندللاو ءوضولا تقو :

 0 كى 2 ”ىلي [نال ءاجالالك> همك نيلاسحل ا ىفاعطقنءناك ناف دلل تقوادابعام ءوضولات قواد ا
 ةعلإر ا 1 تماادام نيم دقلا ف تدحا ةبارس فخم عنهن اك ةراهام ىلع سلا ناكف سدللا بقعدجو ن 5

 تحي ير لي يكدر دم ديل دو سنو ياخ جر تقول عانق ناار كنا تاما ل
 ايديال ا تاي

 تدق رو انسيقرر ا مينئس 0 0 1 0 م 0 4 4 يو 3
 0 يي ا لا عا م 0 3 0 يا 0 7 _ 1 0 0 3 ك طأ 0 ا
 طب 0 هلم || عزتي رمفلاف هايم 0 رصعالم 00 0 ل 2

 (مجغل) 8 2 همت || هياءؤروظلاتنو 0 ىلعن> م سسالاَن نيدب هنا تارا ت ١
 ل ا فخ | ىلع 1 و لجر جارسلا نع همذو رم ا رهظلا ةدا|

 6 متر || يجى اريف سايقالافلاخض تبث حسم نال (ةلماكةراهط ىلع سلما طرتش ىفاشلالاقوهو
 لاك عارف مد_ةلابثدحلال ولح عام فخلان انو ةلماك ةراؤط ىلع سللاوهو صنلا هيدرز
 هدنع عسملا زاوج معن اهسبفور ردلا قاذك (لافالخان دنعمسملا هلزاج هلوق) عنملاتقوةرأهل
 ةنارهخامت رماضوتولاع للا ىلوالاف سدللا تقود راهطلا لاك مد.علال دنع ضرتقاا بدت رثلاتاوأ
 ىلا فلا عزنب ناالا هلاقالعان دنع -هاهفدش سلو ىرخالا لسغمتاهفخ سدأ ىنعلاهل-رلسغلا

 ناريغ نمهسل مث هعزننالد_ف.الا_«لاغتشااذه ىابزلا لات ثدحلا لق ىأاوسلد رعب متالوأابم
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 ا

0 
 (نيعملا تف نه لوالاءزحنا) 4 ا

 | ايهلس لغو اضن جالا قشنأ ارم رهتلا قلاقةمك رلاءاملا علب ناو ىلط»» ,ال هنأ ئَعاَصلاَع

 جو نيرعكلا عماوعبج ءاملالسغنام عضغد لأق هم فد ىدحاىف ءملا لخ دف مسمو ثدحا مث هم هيد

 ًاكلذب ع رصتلا حرمتلا ف ىنأسسو ىهتن ار هظالاوهو الصأ ممدملا ضن, المهضعب لافو ىرخألا لغ
 | لاح لك ىلع ملا ضقت. الاولاق انضاشم ضعب نع ىكحدقو 4 هضقني و فن !لوقدعب لاق ثمح

 (ملادسانا ل يس جاح ريمأن انع رهنلا فالق ىناثلاق ماستلامدعاماو

 (ليزللانأىلععاج الاذن. لب مهلا باص نياج زاىلاةيارسلا نم ه]- ع قياسلا ثدحلا وعل

 نعةسلالبن نرمشلا فاك تادف هّدملا د ا يبلانا
 أ اق عناملا ارايتعا وهاماذملا ءاضقنا لمق ئأ ن* الاف ذا لست ادىل_غلا ةدعص عم :مّنأن ىلا نم
 ا مال ةدملات وأ عرناذاف ففذقلا لاحق ةحلاو :> ديعاذس وصخ دلع ىدتلا 08 2

 3 همةعصلا (مساا عم هلوق) نافعا واننا ءاضقنانآىأن آلا 0 لسغلا
 لا عمد رقت ءارحالاب دارماو هرب أتت :رثدقعلاو اهوار |ةدامعلا ه_كصو عرشلا ن مهجولا ىذ هقفاوم

 ارت سلي نانو ةّمذلا غبر فتوهو ىويندلا دوصقملا ودا ءااملواار ا.تعااهمو فم ىف رجعملاب

 قرانا سقس اءاوق نعل دموىوج تالماعااو أتادانعلا ىفةعصلا تناكءاوس ىأ اةلطم هلوقو نع

ٍ 

 ١ ءايلص أك ناكام ةعزعلا ن العا مث ةعزعلاب هنايتال لضف الاوه ناك هل فيملو زاوحلا دقتع اذا هلا 00 /
 ل لو ئيلوصالادنءاسه فير عت ىف عصالاوهودابعلاراذعا ىلع ىف :ءامهصخر لاو دامعلار اذع | ىلع ىن. م نأ رك 4ع

 ل جر لسغول ام هعم ناكولاماهنم لئاسمى هبوجو ةيعفاشلاركذ دقو هكرنو هلعف مدر اسخلاب هنال بجو 0 طلو

 7 ْ :قوةولاتوف فاخوأ ه- ءاحر لسعول توولاج ولو فاح افك هم قحت ىلع عسموأو هم هفكمال : 6

 ناكولذا اعمةالصلاو فوقولا كردأ هملج رجم لو تلاثلا قتلا أرهاظو رسحءانأتال اند ءاوق اوقز 0 0
 0 ٠ رامدق قوقولا هتان لص تيك جما ىفاولاقام ممملا نءالضف لسغلا هءاع بحال ا.كرديال
 ناوفص ثيد> نالعا(اسشجال هلوق) ره اليا وملاك شح قتسوأ (أ ارماوأو هلوق) رج هقشأل

 انفافخ عزنت النا ارغساك اذاانرمأب ناك مالسا اوةالصلا هملع هنا نمدرواموهوةيانسلا هعنم ىف رص
 نكدلو محامه اكو ةيانجن مالاىورو منو طئاغو لون نع ءنا-أو ةيانحن ءالاهلاسم ءأو مان اهنالك

 | هم ىق روهماملاو وان موفوأ طئاغوأ لون نع نكسلو هقتفلا بتك ىف عق هوو هن انت مالا الادب ىاورروهمشملا

 ةءانارتحا* ؛وضولل ى- ومن دح لك نم هلوق 1 داو ذاذكو اولا ثيدحلا
 ىأ لصأ ىلع ةرفاسمت ناك اذاةأر ا قح ىف سافنلاو ض.ىاكلسغلا بجوباماهانءمىفامو ةياذ
 ْن ثادحخالا هذه ىف نيفخا ىلع عسملابوننال هناف تااثلا رثك أو ناموبهدنع ضل اندأ نال ضو

 |ناوفص ثيدح ةيانجلا ف هبحرصاك اعرش لجرلاىلااهمد ءأرمس نهاعنام فلا لع مدعل نياجرلا لسغ

 ىألصأ ىلءايني مضيحلالم>اسئاو ىهتنا ةبانملا ىلع الذ ف سافنلاو ضدحما ساقبو مدقتملا
 7 تضاح مث تعهدمو تشو دعا محن فحل تسدلو تاضوتول حاقامهلصأ ىلع ىتأتال هنال فوت

 00 را دااو يمال ماي اةئالثل مدلا عطقن|اذاف ثد-لا|تقو نمةدملا * ادباناك
 ةهقم ىهو دلو مول ل_هقوأ ةرفاسم ىهوةنالث لبق مطقناو تسفتفةراولم لع تسسلاسبناءاسغنلا
 || اللوق لعرصخ و اواف ض للري وصتل | ىف تعممو تأضونو تندحأ مث هلوقل ةجاحال تاق ناف ردح
 |لد نأ, ىلواناكل 4 ضمنا تقو نمددملاهادتبان ا كح تضاس مث نيفخلات سلو تأضوتاذا

 |ذء تاديرم. ا دارأ لاشوأت دحلاتقو نم هدم ءادّتبا ناك هلوق ىف ضخ انثدحلا

 |«يلعيترتو : دللأدص رمتعن يذلا ثدحماددارملان ا ىلصملا ةسنم حرمت نع قدس ام هدان نلاوذه
 | تاهت قوما همحولاثادحالات سر ءوضولل اح وم ناكام مسملازا زاو>

 سنار راعشاهسفو هرمغو امو.دللاقاذذك ندنلاع.جلسغ هم لأ ةيانجلانال (منا انج ناكول ١

 يقال ااا



 1 (نيكسمال:هلع)
 اًذفوهر ىَدْأَس نماج رلا لسغ نم بجاولا ناالءادتب ارمسلل عرش عدملاو لسغلا بحال ندحما لج را

 أننا نعاننهش قدام ححمملاب دأب لسغل |ناكولو سدللا تدو ةرهاط لجرلا نوكت نا طرشأ

 مهلا مدق ضعبلان ءافلحت مسملاو لكلا نعافلعت معتلا نوكحأو ىأ (مهتلامدق اذلو هلوق) هتشرفا| ظ
 ضارتعاف ىههنغلا رك ذاذك ضعملان ءافلخ ناكام ىلعمد#ب نادي وأ لكلا ن ءافاه ناحامّنألا 1

 مّنأب ءاضتقالا هوان نيب نكس طقاس ,ربكعلا ىضتقي هرك ذىذلاَنأن حراشلا ىلع ىو
 نيلجرلا لسغ ةراهطا البا نايف لسا راه نم ناكش ارهاظ ل_-رلا ل-غ نها ف

 ىعشلالاقهبو (نيلجرلا)ةنملضفأ وهو هلوق) هلكب ضعبلا قحاب 0 ا
 ةمتلا قنلامادجأ نع نعتناو رلا صو هو انباعمأ نع ىتفغتسرلان نسحئاوبأ مامالاو داجنو اوأ|
 وهوعاو ءامهنادجا نهورحتاو بصنلا:*ارقب لمسعلل ماو هنورمال جراو او ضفاورلاّنال هسفن نأ
 عملا ةدعورشمنوكل نا ىتق رح او بصنلا ةءارقب لمدالاماو م-هوو نالعاورذنملا نبا رايت راش 1

 ةرواحنرسامتاهنا ققتلاف اعامجابجاو ريغ نيمعكلاهلا 2 باتكلاب تن
 نمازئاح عسملا راو قالا سانيانةج :لارسلا,دارأ ) رسلاباذخأ هلوق) رح رورخت

 لاض عملا كنمنأ ىلع لبلدلامال_.الا يش لافو ةشئاعو سامع ناك هعوج مصدق ةياف 1

 نيذشلا لضف:ناوهلاقف ةعامجلاو ةذسلا لهأ بهذم نع لس ةفرس| أ ناكورانع 5
 قشأوه ىذلا ل غلاي هنامتال (لضفأ ل غلا لءقو هلوق) رحب نيف ىلع محسملا ىرتو نمنخلا بتوأ
 || باط#|نيرعنع رذذملانءاهاور و كلامو ىفاشلا لاق هيو ا:ههذ_ه ادهش 0 ندا

 دلالوطأ فرعاملطاةسا ةصءر هذه (تاقنا) رع ىراصنالاب وبأ نأ نءىتهيسلاو

 ةالصلارصق ىفاكطاقس الا ةصحترلا تن اكاذا ةعورمشم ةعزعلا قبتالذا ةعرعلا نامت :انباشالنا ا

 اذك ةعورشمتراصع زئاذاو لسغلاو عزئلارامتعابب اوثلاواغفذقم مادام ةعورشم قمت دع زعلا :
 اذا هصسم لطم كلذ لحالو هَ .ةحعزن )ناو عورشم لسغلان افوهساذ_ه ىاءزلا لاقو ىفاكلا قف

 ص الس ا يروا ١ و رثك [لسننا تس فالاق لخدو ءايلارل ْ
 ةدملا»اضقثاب لطسبال ىتدح لسغلا نع هأزأ فلا عزنرمغ نم هملجر لسغو فاكتولا ذكو حزن ريغنا
 ثم عراشلار ظن قزاوحلا ة.عورسشملاب فاك ||! بحابصدارم نال وهس وهسا# هنأب لوقلال وق

 نافةالصلارع هقب هريطتل هلع لد ةيعرشلا ماكحالان م م مح هيلع بترت»ناال ب تاودلا ه.لع بترث 2

 ناهناوج دقو محب هضرف نأ عم مخأ نتءكحز | ىلعدعةواعرأ ىل_هنأب 3 4 ؛ ةعرعلا,لماعلا

 مادامرفالا ناف كلذ هلزاح صمترتلا لازاذاق ةممزعلاب لم_علاهلز وىالاصخ رتم مادام صخر
 كن يتعكر دش جات -ةالاو اهعطق بح ء عيرالاة دبا هتتفااذا تح ماعقالا ل زوحالارفاس م

 عد رالاى لا تلوح ةالصلا ءاسن ”اةماقالا ىؤنونملثلا شب اهحتفااذاو رخال ناسا لل
 1 ا ماعز ريغن 3 ه-.لحر لسغو فاكتاذاىتح ل اففضقمم ادامف

ٍ 
1 
 ا

1 
 جملا دمى ذمدعت هيلع قدها لس ءلاىنعب لسغلان هوأ ارحأ ناومتا حزن ريغ نم هءل- رمل 1 ٠

 رافكةيقيقح عملا ةصخر نأب انش هوجوو ىتنا الر امن هعن أت ىو ةملالنرشلا ىف لاق عتلاوأ

 ىضةةيرردلا بحاص باوج نا لعام ها ىعابرلا ضرفلارمقك طماققسا هصخرال ضي , رملاو رخاسملا

 ميل تو هلجر رثكأ ل غنا ىت فلا ف ل خدوءاسلا ضاخاذا لطب عملا نأ ن ميلي لا 1 ذام لست
 ملت مدعاما كل ذك س دلو عزن ريغ نههيلحر لسغو فىناكياذ ا انمفودملا ءاضقنابلط. الهلا

 مدقلارانتساّن ال هصمم ضَْس ال َهمدق لتباول لذفلا نان ء ىرغصلا ىو انف ابفلؤالا

 يسال لس علام بج والفاريتعمالسءاذ 3 عقبالف لج راما تالا ةيارس تقال

 ١ ناكتادا هلوقو رردهملع ناش اعورمشم لسغلاراص 2 لازو هاد عزناذاو نسف ٍ



 (نيدملا تف نهلوالاءزجنأ) 6

 |مالكرماشار نه اظل اوقو ال مأ هلأساذا ءاطعالا هق.ف ورب هذان نا كحولا(لماش هقالطار ادله

 ]ا ناكاذاهنان مرافصلاز ءهم دقأم ىلع ىشعت لع مقلا نمانه حراشلاءاكحام نار هاتفلا وفن دملا

 داجولام ني :داعالا موزل ىف قرفالف بلطلا لبق مجتلا زاوج مدع رهظالان اك اذاو م ءاملاز ارءعضو»
 1 ةيفرداحو هلوقب حراشلاد..قتن م موق ,ااافال ال مأ لطلا لق معَتلاراه الصام دع ءاملابهقمفر

 ا 4 قيسام ىلع ءانب ءاملا رعت أ (مماهيطعب الهناهدنعن اكن ااماو هلوق) خا ءامان هنادي: 1

 ا اةالصلا ضةيلوهلوق) قالا ٠ نءةملال نرش ارداق ناكهنا ارهظ نال(: ةالصلا ىذةمف هلوقإ راغصلان ء د
 ٠ ١ ا هكعبو هاوق) اضداىفاكلا ن نع ةيلال نرش ةتباث تناك ةردقلا نا نيمتب ملهنال (مما لذ نا 1 هوي ./

 ةلا قو ةدلال نمش هرض نا ةقرخما ىلعوهرض نا رماع سمي ناف ةحير + ااماوةديحلا ءاّصعالاىأ 7 1 .- | 1 ل دال

 ع مهل لبقو ههج ولسا ن نمد ملاذا معني هاو اىفان نود ءامااهرضإ حو رق هدب اهريغو ا 0

 ىلعاشب لوو رعبا نع رهن هحارس نيدنلاب ن نكيملاذام لع لو مصلا ل غناديفباذهو 1 هو هيي
 | ومهتمرض ه> و ىلعهسصت ناك ناف حيرجما عضوملا ءاملابدصال يصل !لسغوالا هناكحذاام ا 3

 ١ 0 لسغلانمب أ (امن عمصالوهلوق) 2! اح رمزا كرنك اما
 هلا ىفاهّدع ثءالا ىلأ ةنازن ىفاك ةرثععم عمت الةرثع نا رهتشادقو لددملاو لدبلا نسب ا
 [لمتاو نامضلاو مطقلاو موصلاو ةيدفلاوةاكزلاو ةرطفلاو جارخماو رشعلاو رشعلاوةاكذلاو ل -اوأ| . مو دعم ا ضضيلاو سافنلاو طاخقسالاو ساغتلاو ض.حناو ةضاحتسالاو ض.حلا اهنمو اهنماذهاملع دازو

 ناريملاو ةيصولاو نامل او رحالا «ءاعتدزو رهملاو ةعتملاورهملاو درعا انكار ماكاو قل نا 0 7 2 0
 نامكورهءنيعمضالا ذكر م ةعنغلاف سصنلاو رحالاو ةيدقلاو ةعقلاو ةيعمقلاو 00 نون از طن
 ماد باول 0 رد هفانسورم اكيكونو | ايتاضفا 0 ناكر
 نعم انغالو ىلو ناكل ىربكلاو ى رغصلا ةراهطللالو انته هقالط | ىلع 0.0

 ١ ]6 ةيناتحلا فه اه ناكاملسغب ليقو هلوق) هلماكحة:راهط هال (مهتن هنا عصالاو هلوق) أ مدرب, ايي 5 70
 3 ' ةأوهو ىلد د زا لاقومهتمف تلاغااكىواسملان |عصالاو ناهرلاىف لاقو هلال لرش طوحأ هنأب دزاير ا

 |هلاضتقالرطت ءوضولا بناحىق ءانئتسالاو ادايريمءتلا ىف (هنوضوءاضعا رثك ًاهيفرتع هناالاهلوق ١ ا 7 3
 ااحنم وأددعلا ث يح نم ةرثكلادارملاله قب كلذك نسلو لسغلا بتاج ةرثكلارابتعامدعأ ن 0

 ب هناف يلج الا ةصرح هثوضو ءاضعا تناكول هنا هءلع عرفو رمت لرالاوه حارااو تاتا ةحاتنلا 1 قعر 8
 ااا ةحااوأ علا شد مريتعت ةرثكلا نا ىف فالّتالا ن ارهاافلا مث ىفاثلا لءاللّرالا لع 3 "نمر حف 0 3
 000 ىعرج دا اهلل < نمر دعم هنق ملا نا هاظلاق ندماااماو طقو ء وضولا ا : 0 5(
 ل ىلد.ال معتلا اهريضن ه هح ارح معد 8 ضاوم رك ءاملا| هرضنا هحارح ةوضولا عضاومرثك أد < ته . كاز

 200 و ىلص وهلعر دقام ل غد ف سووبأ 46 5-8 0
 5 00 يا «(نغنلا 0 كلانابإ 1 - و 6-0 تت شيششتم 00 عد يصصمم | نع 0 -
 ٠ 8 هيي ل امل 0 م 2

 ْ |ةمر نعد ةرامع احالطصاوئلا ىلع دملا رارما هةلوهو انش طتعاذك ةمالاهذه صن ادت نم وه 1 .
 ا [ةلتمملادمل اةاصا وه لاقي نا ىلوالاو جارسللا اهمتردت ماناةث الد ءاننلو ةلملوامون يقلل تلعج 00 فذ ب

 ١ نال حملا ةفخما نما ذأ ادت ىع+ رغ هدعرشل | هذا ف صوصخغلا عضوم لا ىف هما مم موش ,اموأ فخلا

 اهي ىتملاو أ طا قاك هي رفسلان كمأو ع لا رتس اماعرشو هو ملا ىلا لسغلا نم هءفد كلا
 1 النا يش ورذعالا دحاو فخ ىلع مدملازو ال هنأب راعشاةمئْدَملا قو ةرادهلاة.كاحىفاك اذهمرف

 | الا سفن ىف كلذ كس دل هنالا ارهاظ لافامتا(ار ةهاظط هلود) ار عالم يعكدلا ووك

 ٠ |لحرلاذاوابملا ث دس 2 ةيأرممب عست :«فءانمدقلا راتتساَن الو حمم لاو دنمق نيلج رلاللسغ طوقسا

 أ لحرا ا :
 * فرب



 ١ نيكسنمال م ىلع) ( 35

 املا تطول هنارذانملا نظل عاغاذا لاق تس نايا مالكالد تس ةيلالنرشلا فاكضاتفلا

 عئادملا قري ادمقو بتنا ةولغردق ىلعاراسر وأمك بلطلا هلع ضرتفي د نيف كل ذي ريعخأو |: 2

 نعوهصنام ةولغ» ءأاا ىأ هيلا بو هلوق دعب كلف ةعبرمتلاردص ع سةرردلا بح اضن العا مثل دعلا

 معنا | هلزاحا دعب ناكهرصن نع سمت ”وةلفاقلا ده ذتأضوتو هلا بهذول ثيحعاملا ناكأ اذاهنا فسوف
 ادسنوكب[كهرصن نعاهتدمغو ةلفاقلا ب اهذ نابراعشا همفو ىناولا لاق ىهتن اطلابح اص هتيدكسإوأ

٠ 

 هت هذه نع لفغنهوتلامالب ى أ معتلا هلزاحهلوق ىنعم نوكسف تاطلا بوجو مدعلا دس نوكم مهلة

 0 1 نم ق.سامةياورلاهذهركذ لحم ةملال نشل ىف هإوقطقسف هأ .لمأتريغ نمردص مالكهنان رظةققلا

 210 نا هزه ىلع ولغلار ادقمىشملا مسقي هنأ ندع عيرالابناوملانمىأ (ةئاؤلن ىهوهلوق) الم المدعم

 . نعهس لال. نرشلا فو هتك وهر تاهضانتدم قاتلا هافكشرأن ءرضلا ف هعوناك الربا 3

 تاو نع قمت سوانا لكلا فا نكموكأ اولا لكن مال طقف هنظ فن اح ن.ةولغلار اّتعا ناهر ا

 نم كي و عطقت ااذاهسفئيرضي الامر دق بلطلا هملع يعفةولغلار ا.تءامدع صالاو ةفلاخملا لوزتف بناوجلا لك

 مهدلا لوح 0 ناهلوقإل هم ةياطب , لهعاملا د الرقاسملا ع نعفدووأ هل اس ننح مامالا ناو وهوهؤراظتت اذا هدةفرب

 سو )40 لكى ن لمعلا جوت نظااةماغنال هلوق ةلئسملا للع ثدح ايزل اكالذ ىلاراشأ املاغانظ ىا (هبر ةرفاسملان

 ر/ 1 0 لاك ابل ملا نود ءاملانمبو ةئدب د نانظ ناررقلادحو لملانود هيلطب هناهأتعمو نيقيل 4

 نسخ 0 0 داعأ كلذ دعرءاملايرمخ اه لس : لو لضرل تح ىلاؤشل اهبل تنبوا دن ادعو نااقك ع رداظة راك ا

 0 1 تداهم رب ير ريا قود ابل ا جام ايزعم هردعأ | نع قمسام سانقو هلت رالف ,

 ةينصرب نون "قو, .. || هوق)ارفاسمواناك اهقمالمأبرقلا ناظءاوسىا( لاوحالا لكف هلوق)ف سون ىالافالخال ماءانملابأ

| 

 ظ
( 

| 
| 

! 
َ 
 ا

 فأل نعوهلوق لبلدنا مأءاملازععضوم ىف ناك او.اقلاغم (مجتلاب لهي الو لاني نا علا

 داذك ه”كفالسلا تقورتصم ملكف الاو:داعلا ىردت ىرح ( هقفر نم هلوق )ار افدلارص

 قال (ل أس نأ بحال: اةروأؤادهعم ن نكمل نااذكو هلوق) ىدنجربلانءىوجال مأ ناك ايفر
 ىلأسوأو هل وق) ءاشرلاوولدلا بلط بج ورهاظلا ىلععاملا بلاط بحواذاو جبارعملان ميول قف عل

 7 . هدعوف »الا هلاسولامأ همففل تلاوه هنالو قاسلا|ةني رقبءاشرلاوول دل اهلاس أ (راتنا هلى :

 ١
5 

 ا

( 

 ١

 هتالصنمغرفاذا بولا هيطعب نأ ىراعلا ىساكل ادعواذااذكو لاق رحت قولا جرخ ناو عاج
 سننالو فلا نعرجت بحال ٠ نكل (تقولا تاقناو رطتنب امهدنعو هلوق) انان رع ةالصلازت

 /"نإو 0 نور ا يهمل ةسنلا,لاكش ا مراطتنالا نوكق لوقأوءا .رااوولدلا هلأس 0 نم قسملا
 3 0 0 مثمامالا بهذ لة يسنلاببا.تسالا ن ارهظد ىذلاو تقولا جرخناورظتش هنأي نيلثاقلا نيمحاملا
 ىلايز فمر م هيب ١ | دبا لح ءاديبلطلا سفنب ليراظتنالا ةلدسمبهل قلعتال بحال نكل هلوق نم رهنل |ىفام نال
 1 ل نكي« ناوىأ حرابلا وق نميفأ. امد رش ةبريس نيخنوأ ' للثم نذدال ا هلوق) لاك االف هماع

 5 < د( كنك ٠١ أمثل همزاب «ى> بئاغلاورضاحما مف هقلطأ (هنمت هلو هلوق ملا شحاف نيغبالا هيطعب الوأ هنمث

 مهن: هوه تنحل فصتورهردل نيل فاكلا) (زوكارانيدكهلوق) دربوأ هلوق دنع جاحريمأ نبا نعرهن هم
 لوي م.” هريس هيلعرصتقاو ةعقلا فعض شحافلا نيغل ارداونلا نعر_نلا فو ىلوأ ناكل اههرد هتف غامتاجف مهر
 ا هياورق هرطش لهقو رداونلا هب اورق عقلا فءذهمف نياغتنالام ةمأالمئرمشلا فو مث عئادملاو ياهلا

 ىذلا عضوملا نم عضاوملا برق !فربةعت»املا ةمق ةياهنلا فو نيمووقملا مق تحت لخديالام لمقو نسحكلا

 «مدقولف ملا هقيفر نم هءلطبو هلوقح رش همن ن ماده ع ام هةءذرا ناكولامأ هلوق ) ءاسملا هفزعب

 اهالدخاوككحح.ر ردلا حاصنا (مسعاو) ىواناكل لا هل من د الا هظع : ل ناو هلوق ىلع

 راجعا طوسملافودءادحلاق وراتخا زاوحلاب لوةلا نارك ذو هقمفر نمءاسملا تاط لق مهلا زاوجف
 روظالوعو لاق همدعب ناسخايلالاقو مامالا بعتمز ٌ اوحلا,لوقلا ن اننعش طخ تبأ اروز زاوجلا مدع

 ل مم



 ْ 00 ا ىلع ىنلهجالاقيو بلقلا فر سك-ل ءارفل ركن أو هستق نباو أ

 فسوب ىنالانالخ امه د ذءةداعالا هيلع تدجو هدد م هبلط مث بلط ريغنممعتول جارمن عر اقام ا

 (نيعملا خف نملوالازجلا) 44

 | ناو اكرعال هج ىمساقب اطم نكبر ناقالر|عقاوالاقب اطمن اكءاوس مزجو هفرحالا فرطلاو »مقاول
 ' ناو كوهفءاوسلا لعهدنءنيؤرطلا ]لكن اكن اف رح الا فرطااوه عقاولان وكم نال ةءلا ز وج
 ا (ممركذ مي !اب ىلصو هلوق ) ىو مهو حوجرملاو نظجارلافاحوجر مر الاواخر نيؤرطلا دحا ناك
 | هنال عاجالابديعب نغم هنأ نمت مث ىلصو معتق ىنفمءام نأ نظولواقافتاداعأ ةالصلا ىف هركذول هنا همو وغم
 أ لعانقلعمءاملا ناكولو نظلااطخو ف شكلا كرتبر ذعب الف ف شكلا هياع بجاولا ناكف هن اعمق

 شسو ىلال انفال ام_ه د:ءدرعن ال ىأ ف الخلا ىلعف همدةمىف ناكن اواقافت أد معمف قيال ا ديدن

 أ ناتناور ف سون ىلا نءفرونلا ئيط اش ىلع ناكولورذعمف هن اعدال هنال ناكام فمك لزاحا دثاةناكتاوأ|
 | ل ءامأ امهوق ىلع ىنعب ممستلا هل زاحىا ناكام فيك هلزاحادئاق ناك ناوىبلب لا لوقو ةداعالاىف
 أك ار ناك اذااعفةداعالا بجو أ هنا ئرتالاهدنعن .فنلار ذعب ال هنالزوكال نا ج.ذ. فسو ىنأ لوق
 | نوجو ىلع ر كسي نك. لحرلا مدقم ىف ءالاواتئاس ناك اذااعفاهجو | اذكو لحرلاوؤمق ءاملاو
 ىلع ناكول هنعنىتاو رلاىدحا قدس ال سون نأ دنع هنا طمأن ع قسامفسو ىأ دنع ةداعالا

 الا لوقتو اهنع ىرخال باو رلا ىلعانه فسو» ىنادنعةداعالا بوجو لمح باح نأ نكءو رهن طاش
 تفلت :|ثدح ره عيط اش ىل_ءناكولام فالك ةدحاو ةءاور ىنعب فسوب ىنأدنعانهةداعالاتمجو

 أذهب ةالصلاكلتتأزحأ هلوق) رذع.الفملعلا قيسدجو نايسنل اةلثسم ىف هنالةداعالا ق هنعةباو رلا
 ف نال نام_بنلاب د.قءاملامدعوزافملا قبل لاو هلع نودي هل رد الذازحاع هنال (ديعتالوممتتلا
 ًاداضتقمو رم ءلادادذضا نمهنال نا .سنلا فالخ ناعلان لط..ال معلا نالاعاجا موستلاز وحال نظل

 / | ياواضا نالا ىو ةداعالا «مزانا هالو الا وب رطلا,ك ثلا فةداعالامو لو ممتتلاز او مدح

 1 : خلاق اذ ءاوسد> ىلعهيف نيرطا | نأ عمك شل | ىف قافتالايةداعالاههزلتال ف .كف جاراافرطلا

 [فووبالاقو هلوق) رهاظرطن هيف نايسنلاكك شل |نا نم ىو ا دسلاك مهضعب ىرح هملعو جارسلا

 ل رااودداع ىش الف كالملا نعهسفن ةناصلاسس هنوكلللاومالازعانم هرعلاق ءاملانال (ديعب

 |لسنال عقلا نءرلاقاكلاقيناد_عومظعالا مامال فرط نههداوج ون ارمعااكراصف ءانالدعم

 لو برثلا ريغ ىفدوقفموهو برشلا لب لامعتالاءام ىنعأ ممبتلا عني ىذلا ءاسلا ليد لحرلانأ
 | لعدنأ ىنركلارك ذو عاجالاىةداعالا همزلت مهضعب لاق لع هن لعن لرهاط بوث هلحر فوانأب رع ىلص
 || هعضوولو هلوق نمداةتسموهو ىجلبز ءالعن هرماريغدوأ (هرمايدريغ هعضووأ هلوق) عصالاوهو فالتخالا
 اارخ |لعفب بطاخالءرملانال ريجالاو دعلا معق هقلط | ( ملا هريغ هعضوولو هلوق) 4 ملعب الوهؤمريغ

 || (ءاوس ريغو تقولا ىفهرك ذو هلوق) نايسلاةياغف هءلعىرح (لكسل ا!قفالخلا لبقو هلوث) رح

 ال ةديسعوب أ هءلعصرسكللاو مضلابركذ مسالاو لاذل ارسكو تن ألان ىرك ذ ىةبو ىفاسلب هيرك ذلاسقي

 قئاسلا قو رذعب الف هتمعىآرع هنال قاغت الايدنعب همدقمىف نأك 00 00137 راو قم ل ال اراك اراك نام دوا فا باس نوكس نام اولكالف هاد
 أ نيورتؤم نال سكعلا ىلع «حنا

 ا

1 

 ماعاج اقام ارمعن |ىفءاسملا بلط هرلع بجاولاف يقملاام اوف ا ساكر فا ملا ىا(هءلط: و هلوق)
 ردق باطلا نوجو نا ىلا ةعيرشلا ردصلاع.:ىناولاراشأو هسفنيبلطلا نعمافك هل هباصن نم ثعد ولوأ

 هرك ذاذك موس همر ىشو (دولغ هلود) هرصن نعم هذدو ةلؤاقلا بغتالنأ طرد, نما ةولغلا

 ردرهااعلاوه بلطلا بوجو ناهلعا (حنا ءاملا باط بح ىأ هلوق) لقب راشا امرك ذام ىكحو ىنمعلا
 همدعو نوح ولا ىف قالتخالا ىلع عرفتي و بلطلا ب وجو مدع نمفسوب نان عىو راس هبزرثحاو

١ 

 ا
1 
1 
| 

 ا

! 
 أ ١ توجولايدارملا نأ (معاف) فدو ىنأ دنع ىت>ةداعالا تدجو هدج وول هنا ىذتةب هد لذ هودو هأ

- 

 ضارتفالا ١ |



 نان (نيكهالام ىلع) ٠

 01 سار راشلا هرك ذاك فالتخالا|
 اوعلا ع نم نمادنال (هرالصمم , وأضَوَد ,و مشب الالاقو هاوق) ىليزداسفلا جوبام قدر طلا ىقهيرتعب |

 3 م [امةنيرقب سهلا لاوز فنعأو ءوضولاب عرش اذااذهو مامالا غارفدعن ىلصد ق>اللا نال ١

 ا ا ءوضولا هءاعانمح واولانال (مهدي يتلا ان عرش اذا هنا فالخ الو هلو ( حراشل ||

 سعشلالاوز فاضو ندحأمت ءوضولابعرشولاذكو هلوق) طغاوهبادغلا ند رح دسفتق هتالص لال |

 ءوضولاب ل غتشا نا نا !! ىو توفريغب هبالص مب ساسلا ق هناا مذ 3 لع هيا منسوب ,قرفلاو (ا

 : وصتل (اقافتا متن هلوث) ى--اكىلو ناك ثدحل ا ق.س ثدحارث هلوق لدياولو ىوجةالصلا توفت

 ( ربل ناف ءاوق) س عل ىلاوز ىا (فذع ل ناف هلو ) ىتليزءو ركم لا تقولا لوح ديدا-ةلاتاوغلا]
 يسم مم م ا هلال ءامالاكارذا

 ءنسحلا ةياور هنكنلةرادهلا ف هد ناواذه (حئاارماو نكيملام هأوق) مهل افالدخ معي ةفينح ىفأ
 دع )ليز يح هعلاوهو ةمالا سعش لاقر اطتنالاةهاركلاض: اىلوازوح هناّدد اور هاظو مامال ظ

 جرانمل اةالص ىقمامالا ن دح | اذ ناي سرامجا و اطتز تاز اوجل ضرعتن)

 تزاح مأو سانلا مأف ندا ىلا اًذهمم'واو موق ىف هأزح اهفلخ ىلصو معن م ائضوتم فاختسا نأ

 ةال_صو ةدسافن ب ضوتلاةالص رفزود_# لوق ل_عو فسو ىناو هفشح ىلا لو5 ىف لكلا
 ءادّدق اامةروحيو فال- الاوعانملاز روحة زانح الص ف نا ىلع للد ةاذم اوفو ةزئاح نمت

 مضاوةزانحلا ةالصوف * اذبال ضرعتلا مدع (تاق) ىبتن|تاولصلا نماه ريغ فاك مم.تملائذوتلا

 ىايزلا مالك ن مره املاو هود .علاد الص توف فوت صوصخم قلتنءانب ولو فنصملا لوق نا ىلع هان

 ضرع تللاكرات نوكمالف هملعو دمعلاو ةزانجلا الص توف فوخ نملك هقلعةز وكذا نيعتنال هناوغ
 .ةماورإ نسل وبفردكللا هالضإرفال محار اود لوقت الثا اهل يبل ةمالعلالاق نق

 ا اق ىلع كذك ةاهدحو ناو معننال ةضا 00 زفات

 (ىفلاق هيتالصلازحت )ناوهدرو هلو مونل اذكو رهئابضةنالهنال ع8: امهوق س ارق ىلعو عافترالا]

 هسق موخألو ءالادوحو عمد م.م لوح دازاحو تملا فال ةراهطلاهل طرغ د لام لك- ااذكو رلا

 رادغا نعىلاةسهقلا فو ل طدلا ! طقسأاسأ :كل ىتايملا دارم ناره اغلا ارهلا نك تس |||

 رم ديؤب ام تنار م رض 4 االرفسلابهدننةتءىضس نكلةوالتلا: دصتلا املا عموزاوج رات
 ىلل الاق تقولات وف هلمعش لمقو لدي ىلا ام متاوغلرتو تقو وأو

 ةعجلانعالدن سدار هللا نأب ضرتعم ةملدملاب لم ءلءتلان العا متردد عبو هن ىلصت ومعتن نا طوحالات :
 السا تناك اوا اوارهظ ىلع تتافاذا ةم/نآل ةروص لد.هنأب تدجاو رقزل اقالخ سكعلابرمالالبأ
 ءاملاىماو هلوق) اطامش> |ىل ىلا راتخاورددمعبو ىا (ة: هوأل معدد رقزلاقو هلوق) ىلال لرش ىتعم

 رجن مءالاو رهامات هدا ارملاو هاوأموناسنالالزن لاقت , و سرفلل جرسلا|ةلزنع رع-ءدلل لحرلا (هلحرف ا

 ىل_ءىاه.طعدربهناالااقاقت اداع اهرهظو | هسار ىلع وا ءةنعىق ناكو ل هنال ءا-ربدشورحلىنامل اهلا ا

 هناف قئاسوهوهرخوم وا هيدي نب وا بكار وهو همد_ةمو ناكولام خلا دعب لو فصلا لوت |
 لتاسم قوفعريغ نام د دلا نا ىلعاوقفتا مهنالع ءاو ره هلعربغق ناسفلا كس هنالاؤاةتادعأ

 ارداق ناكو مامقلا ن نعد ركل يفوتمادعاو لسرلا مانو هو هتاضعاضءبلغثدحلا ىسنولا هنأ
 امان سحنءاعاضوتولا,ممو ماصفةرافكلا ف ةءقرلا ىسنولا مث هو صنلاا.سان سا.قلاب كحاذا اهئضؤأ

 (تتووةعج توفلال هلوق) ر

 | توكينالتءلازو يل نان اههدح اه. ف لص> ناوأه طءس ىله>و عقالصأ ن نهذلا فن كلن ااهيفن |

 ا ناقل د توم "تامل عام را ان مارحالار زحل عفو اهنمو ا..انةالصلا ىف نيام لعفولام ابهنموأ
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 الا فرصلا بجاو نكيرلاذاامءاللاةردق ن ءداراوةالصلادارأ اذا معتلادمعدو همهت ضني ضرع مث
 |نرص ليقو تدلل ع وةسادغال هفرصأم ةهعاملا قكنالو ةساحن هنديوأ هيون ىلع .نأك اذا هيد

 أ هلوق) ىدنجربلا نءىوجال_دأ ثدحلا عمزودقالو د1 ىف ةساس غلا عم زو هالصلا نالت دلل

 ١ | ةئفاضا تحوى ضانملا ىهعناكن ا لغافلا م-اناف ةفاضالاعمورجوأ ءاملابصنب ( الاجارو

 ١ .لومفم ىلا دمتم ناكناو هل “فدل هتقاضا تزاحامزال ناكنافلاقتالاوأ لاسم ندع ناكح
 قذءاذات هفذ_حزو هناف لوعقملاب ل ءاسفلا س دل ىأ سدال هل عاف ىلاال 10070 اًضاتزاح

 نأ هةحىفلضفالاءريغنال جارلادق ىوج لوعفموأ لعاف هلا فاما لهردب للعافلل فمضاو

 ومع: ءاملادوحو نم عمط ىلعن نكي ل نادنا ىادهبسالا ن ءلقنمثجارعملان ع رجن تقولا لوأ ىلص|
 يفاشلا مامالا بهذم ةقرقح تقولا لوأ ادالانال جارعملانعقسسام ل هتوهوملابهتسم تقوىفأ] ىلئعر

 تيان مدعلان ال بصملاغاو نيتراهطلا لك أ اهمدومل (حئادوج ريوهو املا مداعل بحت ىأ هلوق) نري لعلي
 ١ ريمءوهام انو هافرط ىوت_باام كسلا نالرظت ه- .ةوىيايزك- ثلاهمكح لوزءالف ه ةقيقحأ|| عمت زر : فهو , 0000

 31 وص ناكل لثمنيسق مالا همكح لو زيالف هلوة: كلا ل ديأولف نظلا ةماغعاسرلادارملانانمأ| ل "فك 16 7
 نمكأ. .-امهنرقب هتقفر نمدحأ دنع هررلعب ملاذا اع ودب ير نط. ملاذا اعد مةمرب هريخأتلا نأ .دقسأ| 20 / ا
 هوج رب عضوم نيدو هند ناك اذااعاضأ دمقمو مثا هقيفر نمهءلطد و هلوقو خلا ةياغمساط هذ 2 / 0 02

 :مدعقرهاظ (هوركملاتقولا ف عقبال ثدح هلوق ) رحب معلا يزال هنم لقأ ناكناف رك

 د ى_والاط ارهاظو لاقنادعب لق طا رع ىو اهاكح نك-! قفشلا ةبومم ملا را

 باغن' م ل يب
 0 انآ نم قءسامرهاطتاهحوورح نطلا هم ءءاحرااند ارملاذا ى :تااكىأرلا

 اطمور ا وط ان دنع م 2 لانا ىلع: هد ىفاشلا مامالانمب واتندد فالذملا (نيضر هاو تقولا لق صو

 من ' 5 عم م“ ىرو ا عمءالصال جت هناال ءاسملادوجو تقو ىلاْث دا هي عفتري 0 0 3

 8 : 0 اا الك ترف افوتل اوقات طضاززك ةةقح تا ا تقو/ 100

 1 +:_ثاولاهتارء كح ّن مس م كاردا مدا جود وسو ىلا وو ردع ع تاو وراك عزو فدع عوير

 , :هد_-وقامأ ءاداهنكعهنالتوفلا فا ذعال هنال مهد :ال ضعدلا كردي نأوحرب ناكنافةراهطلاب 02 68 ع

 41 لب رعضأ اندن> ثد- هلا صنمال ةزانملاةالصت وذ فو مةلازاوج مم ةمنقلاو عئادبلانءأأ 27فر 7 5 0 < 37
 والام 233 انعم توكل معتلاباصا نكلا .: 4 .ةحلا ىفءاعدةزانمل اةالص نال هتشرف نبا كلذك ع 0

 اكعا :ملاذا ا قدما قهدمتو عما مهدنءالدجهم دنعمداعأىلوالا ن مغار غلادع ىرخأب ج

 (ديعتالسوأ ءاوق) ره ىوتفلا هيلو ةجلاولا فوافافامداعأ هنكستلازجت نكشتذاف ئذوتلا | 2*١ مح.
 هلو لرهناب دةقمناكن امامالا عماهتم ئش كاردا مد عبو اماما ن أكن أ س كل الا اوزيد.علا توق فوخو 0

 ةالسملا هلع هلوق نم قيسامانلو زوحالف املا ىلعةردقلا عمممتاذ هناهل (اءرسذ بذا شال افالخ 7 سك
 ليقأ 0 ا د ل رهعل قاسلاوعالعلا |: ءاعهنا ىورو خلا هزاذح كت أ-افاذا مال بلاو

 ةوأ ةراهط ىلعالا هللا ارث كذا راتهرك ىنالاقفرذتعا منهم ادار مسهرادك أ ىلع

 لت ورحل مالسلاوةالصلا هءلعهمعت ذازئاح توغلا فوك معتلان ا ىلع لدؤرهط ىلع

 ررقلاناك ّناىلاع ادب فو# |ناك ولو هلوقءراش ١ (ءاذب ولو هلوق ) ىباب زادر نوك ال ىخارتل ا ىلعد هدزا

 .اءاةيفهاشملل معلا ناكولو ىا هلوقبدردلا سبل اراشااك ةماتابنوكز وحلب نعت . الو ةصتق انولد ب

 |هيقمتلاور ردلا ام ىل_ءاماو حراشلا مالك هءلاريش ام ىلعةردقملا ن اكح ا لا

 اقوا ناكل هيرم-عرلو هزيغو رب تذ- هلا هقمسىا(ثدحا من هلوق) ىدت ذاحون ةيلومفملا ةدهج لع

 | هناا لاوز 0 ريماذااعديقم امش لا 7 ,ومعش هلوق)إ

 23 يي 3

 ”نالخالا



 0م (نكس هال« ىلع)

 ناك ةسسيرك الحب لا>الا لعجف ثراولا دعو درمملا ل وق ىلعامأو لاكش الف هءلعو اهدنا

 ىوج ىلوالا ب رطلاب فلخلاضقني لصالا ضقنسامن ا تاس.ثالانينعت ىلعانه ةنيرقلاوامهدحأ
 تارافكلاق روك ذملادوح ولا فالضةرادقلاىدعتي الاقدوجولاناىملا هيراثأ (؛ امةردقو هلوقال 1

 هلز و ةمقرلا تناحاريسعملا ىلع ضرعولو ةردعللم_هتلاهلز ومال ءاملا هل جب اول ىت> كلما ندع هنأ ا ٠

 لامعتسا ىلءردق مثدرب وأ ضرا معنولاماهو عل ةردقلا ىلاءاملاه بؤر نع لدعو قانتعالا ريغب ريف لا

 اهبل الرع هنحناك اذامراتخاوه همعا * ضقتتشب ال ثدح فاكءام ىلع م انلارمولاماهي جرو ه

 4 قاف قنا يو ةفص ىلع مانلاااك او شام انا ضقنلا بج ونال ةفص لعمان ١

 مو.عت ىبب مهدحال ىنكبام ةعاس© بهوول ةر دقلار ابتعا ىلع رفاممو مونلاب ضقتنا مهتلاذا ف 2
 اعاجانذ الا عم ضاعن مدع لإ !جارسلا ف نكلاغادح ولان ذأولف كارتش لالا .هدنعو .دنءاهدأسُف

 نذالاد هب دحاو هيأضونول ىتحرهتو رحب هسيف موفرمعتذ كفاق اكوام ن وكف دساف دقعد صومقم هيأ

 رصخ اورهظا ناكل مهلا ىأ هحاي امل اوز هضقنمو لاقولو مهمعت نوق امل اد عب كلا نم مه م

 نايلوقلا ىل اع ىّتيداسفلابلءلعتلان مقمسام ترد ضقتنا صقتناؤراسفالمدعدالم واق هن

 لضف هلوق) ضاقتنالارهظ الف كلل ادمفتالا تأ نمهب يفملاراتخما ىلعامأو كإملادمفت ةدسافلا
 نإ هءاعناكو مودعملاكةجا<ابل وغشملان ا نمقم.سامل كلذو ىتمعءالل تعنرح لكشف (هتجاحلا
 اطاقسالةرافكلا هن له<نااسفأكهنوكن نمدارملاو مودعملاك ىفاكلاربغنال ايفاك هنوك د قدير
 طارت_ثا ىلعاعي رفت ةضالخملا نءرهنل |ىفام لءلديرات اوهام ىلع: دحاوةرم ءاضعال !لسغن ضر

 لطدان الثوأ رع ع لك قي غم | اد ر ىد_>| نع صقزفءا :أضونول ىتح لاق ثدح هد هنافكنإ

 ءادت |مىنتلا ةحابا عنمتةروكذلاةردقلا ىأ ( هعفرتو معتل ا عن ى مف هلوذ ( ىمتنار تحاول '

 ءادتبا هعنقتءاملا ىلعةردقلا ناالممهدعمل مه هلوق نم لع هنالامازتلا لءام يرصت اذهو ءارتر هعفر

 يبل ءاعداام طقف حلا هلوق ةحيتن اذه هلوقبر اشأ هيلاو ءاقر هعفرئاسه|ءاموردق هذ وءاوق

 امداضرك دف دودعملا ؤرصحتا مهو دقوراذعالا ضب دعا اهناب رمل ىف هنعساحأ ناوراركتلا

 5 لا عنج هلوق ن ءانا ايس و دعباذهن ايريس تنأورهنل ا!قفلاق نكلياذعالاعأا

 ةالصلا ةمر-نال (حامهتلاعفرتالىىفاشلا لاقوهلوق) هعفرتو هلوق راركتلا لست هرهاظو أ

 ةمرةالصال قسالو همعت لطف ةقيقحر داق هنأ انلو كلا معتسالا نءاز-اعناكف اهناطبا نع
 لد 5 ل_صالا ىلعهتر دةلهدو> وب لطبق ءاملام دمدتسالاا والبصل باتا 9

 ءاضقلا هملعسح هارف ىلغنلا ىف ناكولو اهتدعف تضاحاذار مئالاغتتي ماك لنيلايفوسم

 ةايعاوعا عمق أنوهدعب دا ] ربنا نيب ةقينح ىنأ دنع قرذالاذكوأ طاش
 طقسف قسساكض قنلا بحونال ةفص ىلع نمئانلا ى ىأ (ملانيمئان !ارو رم ناكولاذكوهلوق) !.زاهج

 ساعذلاب مودا لدي ًاووءاملاب رورملا ىلا فيض ف كف مونلا سفنب لصح ضقتنلا نا لاقي »

 ن عمهتم نكس هرم 3 ءمانوا تلح نعمه“ مدع 2 0
 ثدحل امن نم هنه2 قامو هبا 4 مع هب ضقتني ءاملا ىلعر و رملاف 4 اظةءتك فاكءام ىلعةأذ

 20 اتا (نيلشسلا فرجت ا هلوق) ن نكمرغ ةنوكل ءودلا سلا .

 ل .ةاملوقأو ىوجداعأ لع ملصو معتفاب رعب لور ىلع هطاط سف برضاولاقام عماذه رظتئارما#

 راةةاوهام ىللعامأر امخْما فالخو هو ىل ضقتنا هوم م نابل وقلا ىلع ىنتس ظااعسفلا واشف دعا

 ةردق نعجن ساءنلابهناهل هلوق ىلع ىوتفلاو (ف.و ىالاقالخ هلو ١ دب الق ضقنلا مل ن

 لع ةردانءااانةرعثملا ةظقملا هلل الء> و ىلعءالا عرالل ريسدلا موذلا ناامحلو ءاملا لامع

 مع اذارفاسأ ااضبأو هل زعقانمعتلل عملا ضرما لاو ز نافركذاعفريصعخ" ممل | ضق اون ( همنت) ةطقيلا

 اتيسضئ ب لاا
 ل 1ع 1 0

٠ 
 نأ
| 

1 
 أ
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 ش ا ا.نحولو ددعسأ|لودندل مهتلاةدودقملانج رخو ةيرقهدنءواوه دنعةب رقيب تسلا ىلعءامب

 .(نآرقلاةءارقو رو مالسلاو مالسالا ةراهطالب ىدأتتال هلوقث وةماقالا وأ ناذالاوأ فدملا سلوأ
 | نكانم حصن نأ مهوب هنال هريغو حتفلا ىف عقواركانه مالسالا دع ىئنبال نكلور وسلا ةران زو ث دعم
 ١ ا هسدقق نآرقلاةءارقل بنا مهتاماو همنلل ه:لهأ مدعلادارم سلو مالسالا ريغ ىون ولاك هب ىلمال

 1 لوءتدو:ءارقل انبب قرفلاو زاوجلاناهريغو عثادءلا ىف مزحوزاوجلا مدعءريغو جارسلا ىف متو ناس اور
 || قالةءانا ءاضتقمو رهن لودلاو سملا فالك ةالصلا هازا نه ءزس ةءارقلا ّنأ سملاو دعما

 || مهلا فو هلوق نم ىنبعلا هعمتو ىلب زل فامر هاظل افالخ نآرقلاةءارقل بنل امعت فوه امنانيتباورلا
 || ناكناف ليصفتا| ق<اورحبلا ف لاق اذ هراثثدحم ناكولام لعش هقالطان وهذا ناس اور نآرةلاةءارقل

 أل .مدعد جو انج ناكتنا هناريغةءارقلا لاخدالابمزوأ ةدابعدعد طداضلا دازوالفالاو زاحاسشج
| 

/ 

 أد عيبرفت (مؤوضوالرفاك,عتاغلف هلوق) ىسبتن ىتنا امدح نأك ناوةن رلا عمتراهطلامالا ل هفلا
 ١ | عضال داع ىو * اوسرفاكلاممتاغل مالسال |اهتعص طثارعث نمو ه.ف| هانط رشا امل ىأ ةمنلا طارتشا
 ||( مالسالل هلوق)ر هما يندب ىوسرفزاهطرتشن ملا دو همف ةمنل اطارتمآ مدعل هو وضو عصوال مأ ةراهطلانالا
 انخخش ةالصلا لهأ نم سدل هنال قافن:الابزو ىالف ةالصلل معت اذااماو فسوب نأ فال ىلا ةراش هيدا

 معصن ةراهطالب مضت ال ةيرق ىوتول هناءاضتتقم (ةراهطالب عمت ال ةبرق ىونام هنال هلوق) هتشرفنبانع

 || وأ لاقو هلوق) اناوص ناك-ل ةينلل هتءاهأ مدعي لاعولف هّتشرف نبا نع ها: .دقاسل كلدكس دلو همع
 | اهجومفاؤملا سان ءانتهشب رقلاسأر مالسالاّن ال مالساللرفاكلا معتاذا ىأ (همعت لطسال فسوب

 أنآل لسا اذا لصيو مص مالسالاهبىوناذاهنا فسوب أ ن _عو ىلي زلاظفلو ةدوصقمةيرق ىوز هنأب
 أهنال هم: وحال ثيحةالصلا ىوناذاام قالخ هل همعت مصق ءلهأ نم وهو تادامعلا سأر مالسالا
 0 ودب ةعصدل مالسالاو انو دب اف ةدصال دا .عهيدصق اذا :ر اهط لعحامتامعتلاناا:اق اهلهأ نمسل

 أىلاهراقتفال (ىداشال فالح هلوق) ىبتن !موصلا ةينب للا معن منال اذ هلو هتشامعتمريصب الف ةراهطلا
 | ضارتعاف ارهاطهنوكةفصىه قايلاّنال (ةدرهضقتتالو هلوق) اولهأ نم سدلوهوهدنعقينلا
 نالءاقبال ءادتباةمزلل طرتشم امنا مالسالا َنال( همعت ىلعو#ف هلوق) ءوضولاكهيفاشال هلع رفكلا
 قالخي طرب سدل هيف ةذلا ماودق اهتم سدل مه: |اوتادانعلا ىف رهظامئاةَدرلارثأ ّنالو لوسأ ءاقملا
 تاداعلا لاس دادترالاّن ال ( همعت لطم.رفز لاقو هلوق) ة.:لا ءاشنال لهأب سدل هنالرفاكلا نم معلا
 اكباص تلق معتلا ىفءدنع طرشي تسبل ىهو ةدنلاةدامعريص ما لعفلا ليق نافاهلطبيقةدامع ملا
 | ةعرازملا ل ثا مامالا عرف اكهمذ ة.نلاطرتشا نم لوق ىلعرفز نم عد, رغت هنا نم ىنرعلا هعمتو ىلزلا ف
 نعنتءاورلاىد> | ىلءاذ_هلوق: وأ رهنلا ف هدع.:ساناو اهزاوج ىربالوه ناك ناوامذوق ىلع
 هلوق) رظا ه.فف ى وذملا معلا ىف مالاكلا نا نم لمقام وهمس :رف نيادرك ذاك هسيف هيلا طرتشاه نا 2

 ةوضولا عيل لصالا ضق انلاقولو ةياقنلا حرش ىف لاق ىن.عهمكح د ايف هفلحت هنال (ءوضولا ضقان لب
 هدرءاوسد> ىلع ناترامعلاقءوضولا ضقذن لسغلا ضن ئذ لكرعلا ىف هلوقو نأ ناكل َلسَعلاَو
 أ ناو غلا ضةنسالدوضولا ضةبامنأ فامهدحأ دارفنالاقلطءاصوصخو اموعامهنس َنأب روغلا ىف
 ٠ ءوضولا مم: ضقةنارغصأ امدح ثدحأ مث ةيانعلل معدول هنا ىرتالا ءوضولا ضقن لسغلا ضقن نم مزأ

 | ةراهطلا ءوضولابدارملاَن أب ىوجناباحأو ءاوسد> ىلعامهنوكع نم عضن اذه ولسغلا مم قدوطقف

 ا دعب لب هلك لاء ناقد ازاحم ماعلا ف صاخلا لاوعتسا قد رطب هنانجوأ ثدح نع نو كت نأ نم معأ

 1 ضفانلب ىنعملانوكمف ىء مل دلاخلب ىأدلان لد دي زءاحام لم ىتنلاو تاسثالا نعم لمحت ىنذلا

 |١ الوق اذه سل ىننلاو تاسثالا ىنعم لمت ىننلادعد لب نوك لوقو ادام سلو هضقنبالءوضولا
 ا هّدْض لجو هتلاح ىلع اهايقامرب رقتل ىلا دعناهار وول ابهذمو ثراولاد.ءودرمملا وق لبا دحاو
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 59 (نيكسمالنم ىلع)

 ىردتم رح قرح قلعت ه. ءاع ماب هنالمهتدن |ةاعتم نيتي رضن و رها هب هلوق نم للك ل هج تدل |

 املا را انأن ىوحاد بلاه:ءباحأ ناو زوحالوهودحاو لماعن ىتعملاوظفلل

 وهو هلوق) رهاطا تعنر- لع ف (ضرالا س دح نم هلوق) لاحدهنا ىلع فود عع قلعتمهناو الّوالا

 تيركلاكقرتح ضع. !اَنأب لكثالف ىلكال ىلغأ اذه نارهاظاا (عسبطتالو رانلاب قرتح /
 ىوشملارح الاو ىلا فال مهب فلا ىلع ىلبحاللملاو تب ريكسلاوةرغم او صحم ذكو(بارتلاكمأوق]
 قرقعلاو ب زوريفلاو دج ريزلاو درم زلاو توق انلا اذكو ناهدلاب ةيلطم نوكتن ا : |ىدانزلاو عصالا لق
 الو ردلا ؤنكل رهن ملف ق.س هرعت ازاوج مدع نم فلا فاه باوصلا ىلع ناحرملاو شيلملاو
 نابارتلابطاتتماو ىبوتنا فندملاهررحام ىلعر لا رعق ف ةتبانار | ها هنوك, تاءنلل هرمشل نأحرا
 زوحاذكو ىواسملا كح لع هنمو ىدسنف احونزو<الدامرلل تن كناو هىمعتلازوص بارت ةملغلا تناك ١

 نك-اردةرورضال» هلم ريصت الل تقول |اتوذ فوم ل .ة هرمهتلا جن 0 نكل* ا. «ىولغم ريسغنيط ْ

 نموه سدلرخ] | ئد هطااخاذا ضرالا سنح ن موهاممع معتلازاوج مدع ىضتقي ىلي نا مالكرلا)

 ناكاذا طمملا ىف لاقهصنوالم أ ضرالا سن نم وهاملةيلغلا تناك ءاوس ةلاطمضرالا ى ا

 جاجزلاكز وصال ضرالا,رسنج نم سدا ر آ ئ هطل اخ نيط نم ناكناو زو< صان نيام نه فز 2
 ا قيام لا قنا قب بتنا ضرالا سن نم سدل رخ 1ئدو للهرلانم دل
 ل م هل -.3 أم ىلع اقطعورح زودالو صح ا|ذكوءلوق نم قيسام ىلع افطع ع ةرلاب ىدابزلاو ىوُتلِ 1 |

 ضرالا سن> نم سدلامربغا اذااما هلوق ) هب ادملا ىلع ىتءع ىازلارم كك( ررئاوهلوق) قاما فال ٠

 زو<الام لكاذه ىلعو زوال نمي: ال ناكناو هملل ءهّدع تارتل ارث :أ نيمتس نأد ىناعدسالاو ديد( |
 هديب قزتلااعىَدْأَء اغا معتلاذاالمعت#م رسل الزايد عاوناكمز هنانثا مهن (عرف) هيلع لا[
 ىناشلا لاقو هلوق) ىلوأ نيم هع از رج ليم ينكح هنينثا مم زاوج لعاذاو رمغلا لا ٍْ 0

 تنملاب ارتااهيدار هبال ءاسط ىلاه) هلودتي فسوب ىنأ هاخل ىاعتالو (متاب نارتلابالا زوجا ِ

 هريغنوكيالف عاجالايداربوهور هاطلا هندارب و لالخ هيداربو تدذملا هيدارب كلرتشم مسا هسطاا١ْ

 تابنالاقعاسجالابمعتل اهب ىزو الاسف ناكاذا تدنملاب ١ رارتلا ّنالو يلد .زهلموعال ءلرتشملاذااداو |[
 ىفاشلاو فسوت وأ لاقو يلب لاى ىذلا ( فدو أن ماو روهو هلوق) ريهطتلا فرثأ هل ْ ١

 نوكسونونلا مث: وهوهلبق ا؟لصاو وهو با ا (عقتن هيل عم نكي ناوهلوق) تارتلانالازوعالا|
 بارتلابالا زوال ف سوت وبألاقو عقنهيلع ناكاذاالا زوحالد#لاقو ةلمهمنيعمرخآ ىنو فاق

 ىلتاعج مالسلاو ةالصلا ه.لع هلوقوارو هط ىأ ابدط | ذمعصأ اومعتف ىلاعت هلوق ا.مرملع ة لاو لم .زاوأأ|
 اقالحت هلو ) جابر ضرالا* ارحاع.ج لوانتب صرالاو دءءصلا مدحاو لك ذااروهاطوأ دسم لل ْ

 طرت دذ بارتلاب عم معّدلا نا ةياورلا هذه ىلعهل ىيلي را ىلع ىلج هنعنمتناورلا ىدحا ىف ىأ (دت .
 اديعص ميصتف ىلاعت لاق أهمل نم ضرالاه->و ىلعدعصال مساديعصلا نأ اذ ]و ه.فقاصتلالا

 ىد_-حاىنىأ (ةردقلاد :ءال زملادنعز وح فسو ىنأ د نءو هلوق) ىايز سامأ ارى أاقازأأ ْ

 ىأن امن :ادرهإ همدعدنعو بارتلا ىلءةردقلا عمرابغلايزو.عال ف .وبوبأ لاقو ىبان زلا لاق نيةياورلا ْش ا

 رودالف هو نمتارثرابغلا نادل ىنتنأ دعب و هيوعل هناهذع ىورو هلوق لل ديةداغالا موزلف |

 0 زوعف ديعملاز موهوهقمة-ق.فرن ارت رابغلا نا ه- هلو صلات تارثلا د نع زختاذاالا| 1

 هفااضالف“ ءوضولا نع فادخ هيل :لاهأ طرتشاال رفزلاقو (حتااب وانمعتيىأ هلوق) رام دالا أ

 ءاضعالا لسة درومأم هناف* وضولا فالخا ممهديالق ةيعلا اوهدصقلاودصةلاوهو معةلارر ومأمهنااثلو 1

 هدوصقم هدامع ىو نام قم هور اىقلاق (ةراهطالب ىدأتت ال ةيرق وأ هلوق) ىلب :رد_-ودقوأ

 دج افالخامهلوق ىلع ركشلاةدععم ىوولام جرضملةزان يلا ةالصوأ ةوالتلاةدعسك ةراهطلابالا 0

 هد مقب كعب , هر قاعت ىف

 لات ست

070 



 (نمعملا ْثف نم لوالاءزلا) طق 4

 آل اخاف لاق ناءمتسالا ضارتنفاراتلاّنا ةصالخما ف روك كمل اذار ان قس هن "كو ربا ىلاق
 | بحال هنا نمىدادحلا هن مزح اع هيزرتدا هنأ كحو جيلا ىلعر ءثلاوةرشلارهالظ هه>و نم حسو

 ا 00 هنع سانلاو طرمش راذعلا مهممو تحل فو ةبعللا ممم 5

 ىلع ميرفت (منا مخمل عر نم ديال ىتح 0 ناعتتسالا طارتشا مدعي لوقلا ىلع عدرفتوهذا

 8 قا نال لقلا قبس نش هءزنوأ ىيضلا طر هلاك : رك بوجو نه هرهنلاىفاموباعبتسالا طارتثا
 ارقلا ليقومسن امو ز« مريغ شهاوحلا ضعبب تءأرو هج ولا نمتسيلو نذالاىف قاءنامحامدملا ىف
 | اتا نود عر ريع (همقف ا لاكش الف هءلعو ال قاعي ىذلا مازخناود
 رمديالان د ذعف ه.قفرم نم هادي تعطقولاعفرهظت فالخلا ةرم (رفزل افالدت هلوق ) لصالاهنال همأ دل
 نيغسرلا ىلا ىفاشلادنءو هلوقإاقافتا هم زابال نيقفرملا قوف عطقلان اكو لو هلافالخ عطقلا لعم ممم
 | افنان متم ادلا يل يو مسلا جأو كلام لاقو جاب زا ىذلا

 !ناهمه من نمرومثملا (عارذلا فصن ىلا كلامدس: ءو هلوق) 1 يش انمهذمكو 9 ليدا- 4١

 | .اناطتمو ةياارشير م مولو ىأ (ىتبرضت هلوق) ةننسنيق ةرملاىلاو ضرف نيغسزلا

 1ثدح أهنال زحل اهيعاع يدسخ مم همعارذو ههجو ا .يب ممكن ألم ند اف هدير رد وكر

 ا ألا و مصالا وهو عا نب ادجأ ديسلا لاق هيو ا اةلسإ برذلا سفن ْنال مع“ ]| ضع ىأام

 ىف لاد رع الان دحأ مث ىونو كلذب ريغ :رمأوللق هل وعد سا مث ثدح اقءام هم ةكتذلم نكز ومي ىامتسالا
 0 هروظرال مأن كر برضلا نأ فالخلا رثأو عاص نبا لوق ىلع لطم نأ يجيني عشوتلا
 هلا د هسأ 0 لح ةنمالخل !فامواه ريتع |كرهلعل نمواهاغل كر هلء جن بر رضلا دعب ةمثلا قو
 0 وطير وزاح مت تلا ىونو هسأر كره رابغلا رهظف طثاسحلا مدهناولو زوحرا.غلا عضومىف

 وأ برضلادار 11لاةرو أرصلاىفاكهبنمةيرلاجوخأز م لوق ىل_ءعرفب نااما ىبتناه_:ملعفلا

 مصالاو نطام لايوأ فكلا رهاظن برضلا نوك نعد ل اعمت ف:دملا تكسورونلا ىفاكهءاسةم موقرام
 ىلا راشأاد#ّناةرمخذلا نءىاحاهرك ذ ىذلاَّناالا ريخذلا نع ىنعش ا مهتطابو امهر يل
 راتب رضا ( هئكر ةمسذت ”)رهالوأ ايرمضم زاتسا عضولا انه ب رضاايدارملا مث ىبوتنا نطاملان ب رض هنا

 1 اصل دوق هنري زةحلا ةتساستو تاه. .ةسالاو

 و

5 
 ذا

 ا
 ْ آ

 تبدئرتو ةمهمتو هعباصأ < رفتو اموهضفنو هامهرايداو امهلامقاو همفكن ماب ترفل هداج ةدكشو

 اهرغصأ هلوق) رهامعو# نعوأ (مع قاعتمهلوق) ردمالسالا طورمذلاق نا ا.هو ناد ازءالوو

 وس ا سدلو هعارذ نطاب ىأ ( ةدعبسملاو ماهالاب هنطاب حسع م هلوق) هد ءأ انور مص“ +2 ىأ

 الى كلا نطاب حسم يصلا ىف بعصال هنان هىبزلا رك ذا هماع ضرتعاف ىو ادي لا ةمهق اك

 تام رمأ مالسلا هملعهنارساب نر اسع ث يدم (ايتج ناكولو هلوق) .ىفك ضرالا ىلع امهبرش
 |هلوق) هب ةنانحت ار هلععممع تل ارورمأ مالسلا هماع هنا هانعمو رهنهيناقفم ءاسفنلاو ضئاحاوتنج وهو
 كي ريسنحلامعاول ىح || ىف هيا: لاو ثدحلا نيدنيعتل | اطرتشالو (ماثدحلاو بني 4 مهي ىنعي

 رعلاق هاكدشتسا (روحالةريثعن ملك سا ناو هلوق) سنحلان رع سا هوبضقولا

 رهنلا تاحأو اه :وطو ل_->حتلصو تمم ه ةرمدم اخ نه لقال اهمد عطقن اذا هنأ ن ههسلع او 2 ءهااع

 | راسا ارسم نيفأ_ءانايتداجؤزود عاطل اذا علو حتر يتلا ةامََّأ

 ريونتلا ىارهطموأروهطب لاقرل (رهاطب هلوق) كاجنسالا م الكرش هيلاوممتلان
 | قى ةرهاط نوكتت قيساكلمعتسا ءاملاكامماف تفخاذا ة سخن" لا ضرالا جرت وأ نا !

 انعوتسم قلعت نأ رز وكورمع هدد ىلعتمر هاطن نأ ىلار اشأ (رهاطب مع 3 :ىاهلرد) مع ا |نودةالصلا

 0 وجا خو ودوره اطر نعت ةصتلم نيتي رضإ ىأن يتب رغلة فش لمح وعلا هلعحورجن

ْ 

 ا تل وا

7 

 ظ يملا



 ) ىكسمالتم ىلع) م45

 | معتلا زاوج مدعف هملعو قمؤر ةممناكن | ق.فرلان ءباطلا لمق هزاوج ىف فالخما ىلع هاني ناهرب ْ
 ! ام_هدنع زاح عن بلط اذاامارصملا لهأ عج نمراحما ءالا باطن ملاذام ىل علو #ئامهذنع |

 رد ةثبسن ءارشلا همزلب ىئاغ لام هل ناكن | معن عرمشلا هين ذأ: ملا هه ةرسعلاب للعتي مالا نم ج ورخملا دعنا هنانم لق اموريتعمف ةلقمق- هقحى تد”دقز_هعلاناماماللو .ل اغرصا ا قراسحتا ءاملارمست ْنآل | (هبفمهتبالامهدنعو هلوق ) هلع ىوتفلانا ىوجنارك ذومامالا لوق رهنلا ف رهظتساواشيأ
 انيدمناك نأ سحلاوأ كالهلافاخضناكولام مفهقلامأ (هسفن لع فان هلوق) هنماهدقلا ىلعتفافناةساق ناكولا ذكورانلاو ةياكهريغو ىد الا مف هقلطا (ودعوأ عبس فوخوأ هلوقإ
 ىلعةءاردلا ىفامو فوخا هنم شن ديعود.ءلا نه ىله>اذاام ىل-ع ةياسبخلا قام ل حرهتلا ف قفوولا ةياردلا فام هغلاخوةداعالا موزلةباهنلا رك ذ ةداعالا هزل لهو ةناما زاكن اول املا ىلهفوخ ئااذكو ١
 هقيفر ىلع فول عف شطعلا فو.خ قاطاورداضن ءوضوال هن رب اريسثك نك. ملام معتلا عنمال القلا ىفلسملاءاملا ن العا ( سطع فوخوأ هلوق ) كل ذب حرص جاحريمأ نباتي رمش لاق ئوث نءالدسو ذا

 ىناث وأ لاحم ف نوك. نانمب هملاجا.:-الاىف قرفال مودءملاك ةجاسحن اب لوغشملا نال معا اح 1 شطعلا فوخ ناك امناوهلفاقلا قمفر فر ايدارملاورد ءانالا مدعلهلاسغلا طفح رعت هاو د ش 24 لكلا نباديقواضن |هماك ىلءوأ لبقو هصنو لقب ىنيعلا ورك ذ نكلر هن ديصوأ هتيشاسل هباكوأ
 تاقف ةوهتتلل هجاتدااذااعتلّدسو قرملا فالك ة ساحل اةلازالوأ نممعلل ها حاولا كو لاف

 ءاملا بر لتق ناف هلانقوارهق هذخأ رطضالوالفالاو معتب ةقشماكرتب هقحطن ناك ن اق لدفن نأ تم 1
 اذهو ىلالن مث ءاملاةهق رطضملا ن هذ: نأ ىو جارمسلا ن ءردتي دوأ دوب نهكرطضملا ناو ردهق
 صقتنتلام_وثلا مف هقلطأد رهاط (ةل آدةفوأ هلوق) هملا جاتحمرمغ ءاملابرناك اذاام ىلعهلج با
 نكل ةمعفاشالالا هر أ ناواذه و معشن هناق ءاملا ةهق ىلعدي زيا صاقتنانمغصن هقشن وأ ءالدالاب هني 1
 تمهو تروط ضاحو بنج (ةقث)رد همزلرسأب هلا لزني نهدجوو ا بىقتس ةلآدح لولو هانأتال ان دع
 نامهدحال تش ال اكرتشم ناكن او هن ق>اوهف دس اول ن اكن امه دال ىنكمأم ءاسملا نم مع
 ق>أ تمملانا ىنعخياشملا ةّماعةيريهظلا فو اهريغو ةصالخ ق>أ بن افاحام ناكناو هلهعتشإ
 تاغ ىتح درولا ءاعةطل نا هعمممتلاز اوج هل. اف مزح ءام هعمولو حمال وهو ىلوأ بنجلا فو
 للا مد ءاملا ء ارش همزاي هنال ىدنع يعد سدلو ن اذحضا|ف لوقو هءدودسد مث هرمغ نم همهم و 3

 اعرش مدا ب واطمو هو هوركم بس كك عوج رلا ناب عقلا قدر م3: فيك عوج ران نكحما ١
 ه--موأ هلوق نهردلاىفامو رسم ةقيق- هءلءرد5 ناو كلذ] هقح امودعم ءاسملا يتعب نأ زودت

 مدعىلاءامماو واولا#فطعلا ىف (هيدي وهو وهلوق) ناخضاقثدمل مج رتعوجرلا عنك هج ويلا
 قهأزحأ هدي ىرخالابو ههجو هيدي ىدحاب عسصول ىتح نيديلاب مينملا طرتشت ال اولاقو بتترتلا طارش

 صول ىتحاهرثك اوأ ديلا عيمج ملا نوكي نا طرتسشي من ىرخالادءال ب رضلا دمهن ودنلاو هج
 قنكل جارسلانعرجو رحب سأرلا مم فالخ زوحال بءوتسا تحرر كحو نيعبصأو أ عصب
 ةدحاو عسصأب م-عول ز والو ءوضولا ضئارف ىلع مالكلا ىف هصنو هفلاخضام ىسدقملا نع ةملال رشا

 لاوحالا نم ىسهف (معني ىف نكسسملانملاحهلوق) حلا عسرلا ر دق بعوتسا تح عدملادمو نيعبصأو أ
 لعو نكرتاعتسالاّنأب رعبلا ىف هلإءو ىتعلا رك ذاك فوذجردصمة فص هناهحوالاو ةرطتنل
 مكباوجلافهيجوتلا ميال هءلعو طرمش هنا هملا ةراعىف عقودق لق ناف اطرش ريصد الح هلعج
 ةغص لعافلا مسا: ىحعنا ىلعاعطق نكروهفالاو هنمد.الام ىلع وهنا رئارفلاد_ةعنع رهغلا ف

 ةياورلارهاظ ليقواطرشباعيت_ءالانوكىأ ( ةياوراارهاظاذه هلوق) الاح هئحمن م رثككا

 ١ ل

 | مءالاوهو لاق ةصالخلا نعرئارفلاداةعىماكحو زاحالاو زوحال عب ران مرتك أناكنا كورتمان



 (نمعملا خف نملوالاكزلا)
 اهلل

 |ةصخخرلاب باستحالا عنمتةصخرلا بابسا فالتخاّنال نكي ناك لالا لعج ومعتلا كلل ذيةالصلا هل
 أ داهتجالاو ضءرملاداهتجاب هتقرعمو ٌنظلا هملغ فو اندارملا (هدادتشا فاخنأت هلوق) ىلوالا

 | لبقو ىسغلارهاظ ريغ ملسم بيمط رامخاب وأةيرحت وأ ءراغل ءابلا لترع كرار ريغ
 لاق, امالا ىضاقلاهنع لمس ضرع نأ ف اخو قا فعضا|ن 5| ضرما نمأر بولف طرش هلا دسع

 | لم لا نمدارملاف ضد , رااكموصااب ضرع نأ ىثضي ىذلا يصل ا نيستلاىفامو ىذا سل فوألا

 | لوقو: ءانعةصخلاو ىرد لاك (ءاملألامعتساسهلوق) انهازكف لاقىزغلان ءهملالمنعش ن طظاا

 0 .٠ فلت ف اخاذا,عتناغا ىفاشلادنعو هلوق) ةءلأل تريد[ قرُعلاا بح اصو نوطدملاك كر تلابوأ

 ع مهب هقال طاب هنأف ىذ درع منكن او ىلاعت هلوق انلو زجاعرم_غففلتل فم نمّنال (ملا س 0
 ع لعمل لف ادد ربام ىلاعت هوقو هون" الا قامسب هضرمَذد تن ٠ نمجرخهناالا ضد هرم لكس معمل

 أس دلو ةياقنلا حرشورا. ةءعالا ىفاكض را |لوصح فون ىأ ( ضرملا فوض ناك* ا
 هم ام هدصوب , ن«هدنع ناكول هنأ هموهغم ( حلا هّمضول نه هدنع س دأو هلوق) ق.ساكهدرحم فو ادارملا

 ْ : وزلافوارداقنوكيهناق فالعالف ارعجأ ولو مداخو دلو هل ناك نأف صفت طمغللا نع ءردصلا ىو
 هن «ال ن اكحاذاض, رااةمحاولولا ءضرملاةالصن مهم فو هدنءالامه دنءارداق نوكي نمعملاو

 يم 1 نعىرعاذاةمحاو كولملا ةعاطو ةكولما منال هئضوت نااماعف دي راخدلو مهتلاو ءوضولا

 ا ضراادعلاوربا ىلع ةناعاوهف تعرمت اذاالا حاكت |[ رع ,لذااهملعسحالدأ أرماهل ناكاذاو
 هدم هاعملاَّنالاهدهاعتب نأ ب جوزلاىلعبح ال ثمح هضدر 1 | رملا فالذع هئْضوت نا هالوم ىلع بحي

 اقوي ناعتس و ارلعاوحالصاناك- ذ ةرف:أرملاماو كلاما ىلع تاو وهو كلما حالصا
 1 00 عمم رناالاقو رثك وأرحالا لق اتلط»مامالادنءمعت رحأنالا

 الثا لئاار-أ نمرتكحأ بط ملاذاام ىلعهل-ج نكمو اقاطم بوجولا ف فاكلاسملادوجو ّناد_فبام
 ظ ١ -ةاارحأ لءلقلا نا ىطعن «مالكو ارك ناك اذاالال لق ناكاذازاوحلا مدعر حبلا ف رهط او
 د ذو مامالاىأ ١( طدنم ليال لوت) جريس نكمل لام لغالمت بنوع هفازام رت كلاو

 0 ]| فو هصال ا نع ىوج سول اكى لد فسوب ىنأ نعو

 و عكربفابوجو نيلصملا هب .ثتدالاووددنعاهرن ور ٌضرملامهنءزكوأ سخن ناكمىف سدح نأب

 ا 0 ا ل عل , مثاعاةئوبالاو ا اناناكمدجون |

 ! | ق#ءاضق اًمموم نياصملابهمشةي ثلاثلا لاقو هلوق نم درو لا ىفامو خاالال اوداعارممملا فنا معتتلاب ىلصاذا

 | الصلا دمعت نانيسشي , هبو لاق د نءىورعودو هلوق ليل دب ىناثلا لاقو هناوص مودلا ىف[ تقولا
 | ةراوطالب ىلصي ةحار- ههجوبومالجر وهادي تعطقولدي ريهظلا فا عادهشتسمار هك تجوتالروطالا

 ايفلاوةسا املا ع نم عنعام عموأ لد 5 || ريخلا لصاذاام قالذع ر فك, هنا ةصالخلا ف رأ او دمعدالو

 ةنمتلان القا ذهوءرفك قفالخالف ناكولف زيهم وك ,ملاذااذهو ىناثلا فالذي خ1 لوالا نا
 اريغدتالر ةكمالا: :كاشم ضعب لاقهرهظ: نأ ى م_هاوةالصلا ]ف ثدحلا هقم تاذاك هينا سنا ىلسااذا

 الو عوكرادصقال تيل قاد اواتشأر خالو ةالضلل ايفل مام ةلاددصق.النأ ىجش و ئزتسم
 |١ نعي دعتالو هلوق ىلاهادب تعطتول ةيريوظا نع ق.تامواعاس اار اكريصرال تح عسب الودوحدلا
 | نمضرملا فوخن ان مرارسسالا قام ىلع نم (ثد-خلاوأ هلوق) ةداعالا ههزلتاله-هج وأرباذا

 ] قفالخاافاواعاجا ئدعلل هزاو مدع مدالاوةيلالئرش معلا هل عمي رمصملا قدرالا املا 5
 ٠ ااامالو نذ-مءام ىلعردقي لو هيو أب اناكمالو هنأف دي ايون دحملو لستغاول اضرم هسفن ىلع فاخول نجلا

 || لعن انبنامز قالتخا اوه .ةرفاسملاءهاصخوامقةوأ ناكارفا .همعتل اهل زو مامالا لاق نط هب
 [فالتماوم لبقو هلبقهنمز ”ةيورخل اهللعتلا هنكمف ا عتن ماسلا ةرحأ نا
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 47 (نيكسمالنم لع)

 لامعت|ههزلب ىفاشلا ل اقوان هذعا ذهو مودعملاك ق اكل ارياف ردف لد ىلا ال توفت ةالمل هيراهطأ |
 ام_مئالدماف ساقاذهو ةروعلا ضعب رتسو_باجتلا ضعب ةلازا ىلءاسا.ق قاسلل مهل اودوجوللا |
 ةعل ىندأ قدام اق تدحا لب أزجتب الذا انه ديغن الو ليلقتتل ل.لقلا لاممعتساب همازلا دغيف نزلي
 ددووأ ةةرقحلا ةساحفلا ضءب ل شب امردق ءاملا نمدجو ةصالخلا ىف نكل حو مثلا نمر دك ىفاذ 1
 ناك اذا|ءدمقم ههدعو مو زللاق فالختانارهاظلاو رحب همزل. الةروعلا ض ء.هررتس امر دق بوالا نءأأ

 لسغول لاح ناكول ىت- عناسلاردقل اوه ضءءلارتسو ضعبلا لسغدعب ةر وعلاو ةسامتلا نم ق املا
 ددوولو هم هم زل ىففاتختال ن ىتسفي كلذ نود املا نوكي ةروعل ضع رتسوأدح واءةساممل| ضعي |
 ,أز-أ ةساخل عم يصوهب أضون ناوءالعلا ةماع دنع مهي واهله ةعناملاةساحلا ةلازاوأ ث دلل نكن ّ
 امم ىعر داقوهو مهن هنال معمل دمر ةسادخلا لسغممالوأمهتول طيح ىفو ةبناخلا ىف ذكحاثيهناكوأ

 فرصلا قمتسم هنالرن |يوأ ىلا لسغ ىلع مّدقت مهتلازاوج رهاظلاو رظن هيفورحتلا فلق هيأْضْوت
 ةه2 قحتسملانوك لوقأو 4 هوو شسطعلل قد ملاك !هرب_غىلا ةمسنل ار اكح مودعم وهذ هغ> ١

 ىقققباذا مهنملا ىفاكلا نع ةيالئنرششلا فام ىلا ىرت لا الف د_جدنعاماف سون ىنأ ل وةوه مودعملاك|

 ة.الاهن لسغن هنافءوضول وأ ةعالااما امه دال ىنكمامعاملا نمد وو ةع1 ةرانجلا نم لسغلا دعب هدسجأ
 ثدعال هفرص رع هنردق ىفانالةيانعلل هفردب وجووءاملا ىلع هيردقا د دنع ثدعلل هممتد يو
 قتسملاو ةءالٍفرصلا ى م هنالد. هبال فسوبى أد نعواقاغتاةبانعلل مه"وزاح هوضوال هف صول امل
 نكمل عيبان.لانعرحبلا ىفام هقذاونو ىنرعل امرك ذاذك (حاروطع فالآةءدرا هلوق) مودعلاك ة هلأ
 عارذلاب داربنأب ىيفوتلا ةسيلالنرمشلا ف تنأر متر هتلا  هلثمو عارذ فال آةعب رأ ىان نا فىذلا|
 ,دلا ىإك عارذلاو ذثن.ح فال الف ةماعلا عارذبافصنواعارذ خم بف ةضءو لكد نع ةمئاق عصا هيفاعأ
 لغب تارعش تسةريعشلاىأ ىهو نطمل ارهظ تاريعش تس عمصالا ىأوهو اعمصأ نورشعو عدرأإ ظ
 هلوق)السيرشعىنئاديربلا نوكيف امظتر وغلا فاذكلا.هاةنالث محرفلاو مسارف ةعب رأ ديربلاو ىبتن
 نا ملي هلباقم ىلعو ةوطدن فال آةعيرأ لبملا نا نم قمسسام ىلع تمي (ةوطح فلأر ش اننا خءرفلاوأ
 لاقو هلوق) عارذوأ ةوطخ فلأن معبرأو ةيناممديرملا نوكيف عارذ فلأر شع ىنا مسرغلا نوكيا
 فوخل متن هنا نم ةهعملانمغلاب ىجتمملا ىفامو (ما تقولا ب وخلل ف ءاملاىل لع ثمحن اكن ار
 ىقاذك. دح.ألةريبعلا ا او تقولا فوحخ نو رتعبال مهمافانتعألوقلال ارقد ل وقل ب سانو تفولات : ظ
 اهرك ذ انخاشم نسعةياور تقولا توف فو معلا نأ, ترفظ ىنكلرعلاىف لاق ىلهملاة شم حرش
 ءاقتسالا نا««الو رخ ىلعم>د ,زاولام فالحالا اذه ىلع عرف ونيتماسب ىلتيا نم لثاسمق هينقلا /
 !-ءناو قافثالا مهلا هلزحل تقولاج ور ملى ه.لاهن ولا لوصو عقو: ناك نافهن وانا ابالا ابن د

 نم عج ناكولو مهتب رفزدنعو تقولاد»» أضولاندنعرم صب تقولا ج ورتدعدالا هيلا لصتالا# ا
 ان راع ل.صبالو رمصر هناق تقولادعب الا هملالصتال ةيوتلانا معو هنووواذتي بوثالامهعم سدلوارعلا
 اض» رم ناك ولاك تقولادعب اسءاق ىصلرمصب امتاقةالصلا هنكمالو ق.ض تيروأ ةنيفس ىفاوعمجا د

 ناكوا سف هيوث ناكولاذكوود عب ةردقلا هنلظ ىلعبلغبو تقول ىءاسمل | لامهةساوا مايقلا ىلعردقبأل
 ىليز ىانالا مدعل هقس ىف لسع ةلزغجهنال (ملانسحلا لاقو هلوق) لا تقولا جرح هل غول لاس
 زاوج مدعاهاًضتقم نكل ةياورلا »ذه ع اشملا نستسا (خلا لاح ناك اذاهنا فسوبىأ نعو هلوقإ)
 ىثو رب الممدعملا ناك اذا همك ىف مقالا لبرفاملا صدمال ءزاوجّنال كل ذك بلو يقلل مهلا |
 ولام مهفهقلطأ (ض رطوأ هإوق) فنصللا هقاطأ اًذهو رمال ا قولو معةن ءالل مداعلا نا مصالار هتلا
 ردعقلا نم ىننعلا مالكىف ام لعب هبوجراشلا هن حرص. ءام كح | وه ناك نأ, ضرملا ل ود- فا
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 ريع مهالادل عجب اضرم ضرع من ءاملا مدعل معتول هنا روغلا ىفاك هن دئافوبتلاةحانالر نآ انس هيداقأت
 سل سسع



 (نيعلا ته نملوالاءزملا) 5

 ١ نباو لع بهذ موهوهنأضوتنر وهطءامو هم 01 .دنالاالتاةفءام عمأ نحال .ل لبو

 | ٠ ةلامامالاعوجر مرم أت جف وو ( فسوب ى الوقوهو هلوق) نيعباتلا مةعاجو سابع

 7 اوهلبمعتلا ىل_عراصتقالاب ف نسملا مالك ىةفلاسخنارسفت نأ كالو معلا رهأرثك اذ أ هيو معلا
 ' اذسنو قلطملاءاملا مدعد:ءمهتلا حو |ىلاعت هنناناهه> و ورب رالاوهام ىلعهلاحرذتىلو الإ

 اك ثيدحلاتيئولوموحتو للاكر اصفءاسملامسادوعسمنياهنءىئناذ هو قاطمءاسج سدلرقلا
 1 |(حادلاقوهلوق) ىليززئاج باككلانةنسلا عمت 2 نحنا ةلملو ة .ةدماجالمعت لا هن انانوسنم

 ١ 352 ' اوت فادخ اانا لكالاةنازنف لاقرسثناسلاةباغف راتعتا اواضيأ ةفينح ىنأ نع ةباور وهو

 8 0 ١4تناكن اةرمو معقبالو هيأضّوتب لاقفام اغءاملا ناكر ةرم لّدسف همف مهتلثسأ فالتخال
عمج اقف بلاغلاامهمأر دي لنا ةرعو هرأض والو معذ «لاقذ

 : معلا 7 ب آن اد لوق هجوامبندن 

 2 ةودولابجو ن3 ءلثددحوامهندب ةطساو ربغن مءالا دقق دنع معلا ىلا لقنلا تومن

 ؛لوكشملان |عممعتلاو ل عم لاق ث يح ف ون ىنأ ىلع عنشا دنا ىور اطامتحا امهند

 5 0 ءاللةءلغلاو ىأ (اولح نوكين أهوق) رهقااذدن فالكرئالاهمندرب)

 انافتاركسأ اعىأ (هبؤضوتلازو الف هلوق) رج هنكو نولا زاوجف فالعخالف ل2 ناف لكلا
 لكمال يلا لعبة ضرلا وحال ةضيط ىف دأولو خو. .طملا نال مطل مدع طارت أدي زب نأ هيلع ناكو

 د 100 كن) ةخبط ىفدأ خومطملا ف دبا دهللا بحاصلا الن اب رلا ق اكهجازتما
 مغ لغتك وكلعلاغضموراطقلا عطقودك ارلاءاملاف لوما او ةمد> ىهو ةلمقلاءاقلاوةرأفلا

 1 رب عوضوم ثني د> هنا ىزو# |نبعيرغ لاودأ لاق ن كلاس دح هركذ ذنم

 د20 0 0 اا د ا ا اع

 1 ا ا
 ٌ جو .* (معسلابان) + مساعد ل
 0 0 021 يا 0

 1 ةثلامح 1-00 رملاةو زغف عرشور < باك اهملعل شا لئاسملا نمعوفافرعو عونلا ةغل بانل
 هصاأ ى؛ هو زغى كلذ ناكوديدق ةمحانز مءأم مسا ةمدقملاب ل فو هل حهملاب لق ع .سرالاواهدقع

 ٍْإ لد ردأا بس دوتمالا اه صئاسخد نم هنأ دافتس اذه نمو: روك انميشن نب نا

 اايحالا للحل تمنح ع نمو نولموه ىذأ ادمعملاب هبف ىنتك 1ثمحل الا ثمح نه ه.ف انا ةصخرلا

 هتوننل ةمئامةراهط هنا عمنيفخملا سم ىلع همدقو تاكل ايامس ا نا ءاضعالارطش لع هنأ

 دنعالا هيلا راصالام لد_لانال ل ديةنار هلا ىقاك ق.قلا (فاخىنائلاو هلوق) رمتاكلاب

 ناز عاو لسغلا ىلعوردقلاد نع هيلاراصب هنالاقا نيقخلا ىلع مسا ناك اذهلف لدا نعزمملا

 زاوج هلع عرفتو ”وضولاو مهتلاا مهو نيلعفلا نيب د دعو امه دنعبارتلاو ءانلا نك هلذنلا

 |ةوقهسواقلطم ىأ (د قل اهغللا قوهو هلوق) هبال من ثهدنءالامه دنع مهتملاب ىئذوتملاءادتقا
 ا رعاشلا لوةواودصقتالىأ ثنا او مالو ىلاعت

 5 ىنلبامهأر تخت ادمرأ اا رأ تمعاذاىردأالق

 ا | مساهنا قحلاف طرشد_هقلان أب دودرع (حادصقلا عرمشلا فو هاوق) مظعم ىلادصقلا| هناا الذم

 اريهطتلا دصق ىلع هصو هخئءاضعا ىلهضرالا نم ءزلامعتسا ل مقو ه.داطرشن نيدمل او هجول ا عمل
 الانا ن نكعهنأب رهنلاق باحأو ىليز سلمالارحابز اح ئحءزملا لامعتسا ط رتشمال هنافر 5

 ناكلروهطلا هدأ (رهاطلادنعصلاىلا هلو3) ضرالا نمءزل امهّسا همق س مالإمعتا
 ظ | عفهقلطأ اليم.دع ل هلوق) رد لمعتسملاءاملاك اهنال ف اهجئادعب بغت ق1 ءزارت-الال ىو

 اممد_ةلاورهنلا ف ىللاقنسعلل نال هماما ناكو لام معو فقسوت أ ن نع قأسام رهاظلاةالخرضح

 وكلا قلطا ا ءاملاهيدارا(هامنع هلوق) لاوقالا بهن نسعلاوىأ لاقو راج لي

 م

0 



 م (نيكسمالنم ىلع)

 ا
| 
 مام هيءوضولاز احل _ىلقلاءاسملاق عقوول ىتح .علاوه (رهاطهناف ثشالو هلوق) زاكلاريغرخآ

رعنبب ةراهطلا ف قرفال هنارلا نعانمدقو رهن ىوتفلا هملعو هيلع كذب |
 عدالاوهام ىلع هرؤ سو هث

 لاقثالا لوحي بعتلا نم هقمملا اا مدىلءلق نءولذعال هنال (سحخن هنا ةقيتح قانعةناور قو هلوقآ ||

 مشن هنال هلو: ) هبادحلا ىلع ىندعةففخم لدقو هطاغمل.ةفاهب لوقلا ىلع ةساعتلا ىف اوفلّدخاو ىوج |

 نم صن اة معلا نيستا خفي مشيوامهندب قرفال هناعصالاةيناسخا فو عئادملا ىف هفعض(ثانالال |
 قالطاواضَدَق !ام ىلعد راواذه (لا بهذ نبأ تاق ناف هل اوق) لتقو بعت بادن متو هات معت لوتناهللا |

 (منا كلذ تاق هلوق) الوأ اناتاهمأ نوكي نأ نمد كوكشم لغملار وسن اف قرفالهنانم فنصللا مالك
 هرهمزش هفالدن ىل_عةماعلان او ىزن اري الود هيشااءلوقلانا ةيحفالات اك ىق يراشلار ذأ

 ه.شةءاغل ءاشلا هتدلو ىذلا بثذلا لك أ مرن مكسم هلاقام عصولربتلا فو ىوج شبام لعل ١

 رردلا ةيشاح نعانتمش لن لوق ا واش أ ةيعضالا ف ىزسهنانيدتلا ىفداز ىسوتنالالح هنارم دقو ىالا
 ىلع راج زنا ذاف مصالا ىف عهلك أ لحيال لو كامري الاو لوك امهيونأ د ح أن هءاسشالل ايزدمىزغلا

 ةجاتلادئاوغلا قاذك هر ةمصغالاز وحتال حنَف ىث>ولا ىلع ارناذا ىلهالاو لكؤ»ملالغب تدلوأ سرا

 ةامسملا ف نا مع هذمو بالا هش هيلع تلغي مناواقلطم همالداولاة.عنت مدع ىضتقب اًذهو ىبهتلا

 تاوفل بيرغ هنا لاقف مصالا ىلع هلك أ لدصال هنا نمءامشالا ىف .ركذامأ :ْضش ىقعت نكمل لاوق أ

 عاسجالاب لكؤي لغبعاونأ ةعيرأ ىلعلاغبلا ىزارلانيدلا لاجن عرهغلا فو ىبهتنا مالالاحراستما
 لغب و لشو ىلهأ نانا نمدلوتااوهوعاجالالكؤ,اللغوةرقبو ىثحو راجنم دلوتااوهو

 ةكمر نمداوتلاوهو امه دنع لكؤب نأ يشن لغو ىث-و ناتاولخ نهدلوةااوهو امهدنعلكا

 ًاضونول ى-امرتعدحاولةالص لاوأحت مدع ىنعم ىلع هرشنب عدصىا(معشو هيأضوت هلوق) لهأر اسمي

 رؤسلان اكن اف عوج االاههدحارهطملانال يدعلاو هزاحالصلا كل لصو مهتو ثدخا مث صورّوسلا
 ناالازو<ال هلي اقم ىلعهنا عمتلاوه هلو نمد.فتساورهن سكعلا.ف متل اوامعتلاةالص تغلو تل

 ةالصلاو معتاد داعاهمزل هقارامث ىلصو معن (خرف) عوهارهطملاف هيلعو عم معتوءوضو دال مانو
 هالصلاءادا مزلةس ةالصلا كلت داع اومعت ُ لصوهنأضولا ذاهنا نم قبسام لبق ناف هسروهط لال

 ب وزوال ن ا ىجمنيف ندلا فافذقسالل رفك-ال مزاتسهوهو ةلامال نر ىد>|ىف ةراهط َ

 ءافتنالالف هدو نمةراهطن ىَدأ اذاامأف نبق. ةراهطريغءادالا ناكاذا كاذ ائاقدح اوعاداىف عملا
 ولام فالذي فالّتخالا ناكل رفكءآلو هتالصزو تال ةماخما وأدصفلا دعب قب لع لاذكوى افتتسالا

 هبأضوت غرف اذاقا ويف ىضمةالصلا ىفوهو راج ارو معتملاىأرولوراردلا جار عم نعرحب لولادعي ْ
 اوفلتاو ىجلب زنالطبلا لاق الاه دعب اعاوك لاب لطمتالفنيقبةالصلا ف ناك هنالاهداع 1

 وعو (قافتالابزاحهلوق) حفلا نعرىونينا طوحالاوراسحنار ؤسءوضولا ف ةسينلا طارتسشأيف
 ؛املاراصق لامعتسالا ب اوءامدوجو عمز ومال معدل ا ىلارمصملا نار فر ةز فالح نم احورنلضفالا

 مدقت معتلاوهرهطملافار ووط نك لن اورخاتوا مد: معتلل ىن_عمالفاروهط ناك اءانا|ناانلو قلطللا ١
 ىلبزانبع امونمرهطملابلعلامدعلام_مندب عمصامناوّةد>او ةلزْنع همدعو ءاملا اذهدو> .ونرخأتوا

 تيئرقلا دشن ْئضوتلازاو نال مدعلاوهو ام ءوضوا انوحالفةذينالارثاسامأو(رقلاذسن فالخهلوق) ١
 ىل_عصنلابدر وامن ال عمال افعل تغبو ىأ (هيأضوتب هناف هلوق) رك سايقلا فال ىلع تيدا

 رو< ال هنا مدالاو دقملاقو تاد_>الا نمهريغك ثدخ نانو هلثموهامهن قلت سانقلاف الا

 ىلبز هلع ساقتالفءوضولا ىفاهنودةبان#!قةرو رضلا ىنيثدسحلا طلغأ يانا نالهيلاستغالا

 ىل_ء ىلج ءاملادوجو لاح هيةوضولاز وصال ىد بارتلاكءاملانع لدي هنال( معلا ةلزنعناكسف هلوق) |
 هيل عدلا ىلص ىنلا ىناأ-لاقهنادوعسمن ا نعىو رامهاصأ (ةفينج ىأدنعاذمو هلوق)“ ىابزلا

 ل 1



 ظ (نيدملا هتف نهلوالاءزحنا) 1

 0 ااا اواو

 |: ا تالا تنروهو اهتاسلب نرشتاهن اند ئابملا عاس فالذ فاح يو را راعتم 3

 ||[ 5 اأن نو مالا عاسس كلذ ك الواهوضو لا تب.شأنىرارعلا قاسعسال ىولي موعوةرورض ربطلا

 أ | اوسوهلوق) لب . زهرؤسهركأل كذلا معللا لك ابامو سحن هرؤ سف فمما ىلعاهتم عقب امنا سو )َت

 وهو مزاااهبف فاوطلاذا ةرورضلل اه©#ةساحنأ سامةلاوهن اكن اواس فاد روس نك. ملاغا (تودلا 00 7

 00 نيذاؤطلا نماهناةرلا فال لا هلع هلوقبداشأ هيلاو ةسامخأا طوقسل بابلاىةلعلا 0 ١ ديم
 54 5 حام 4

 ارث هروسهركدام لج عمةالصلا ركن (عرف) سرع مأو (ةرأفلاو ةم 2اكهلوق) قلم علا فاو لع

 3 0 ةرهال ءانالا د ناك مالسلا هيلع هناوهو * ءاغصالا يد (ما فور وبأ لاقو /* هر . قار 0

 |نايبهيدارماذا هس ىضتقي عم .روذسلا مالسلا هيلع هلوق ىتع دحلا ناامهو ًاضوَمس اعبصتو 07-270 أ 1 دق يا 1 ص ا 3/7 ًّ / 9 هب
 ب 3 0 < ةهاركلاب لوقلاف فاوطلا ةلدب طقس هنكلو كلذل ثعس ل مالسلا هياعهنالةروصلا
 3 ءهدوجو عم ممجتلا ىلاريضملا زوحالر هاط هنال هركمالق همدعد ءاماءاللاد-اوناكاذا اذهو

 35 اهمات مدع جر كلادنعو ةيعرشابناىلاريشب ذهواهملة مرح ىواعطلا دنع ةهاركأاةلع نا لعاو 9 هم 0 ا كك ا

 أ حلا لك اتمابناملعول اذه ىلعف قتاقحماق لاق خدالاوشو ةبسزات ىهذ اذه ىلعو فيلا زا امير كما يانا

 زود امنا زنتاهاذذ لكأة ها اركح جارسلا ن-عرملا قوراسلاررد حرمت هركمأل 0 لاو

 : وى او ةفشح ىنأ تبهذم ىلع ءاندن_سالاو هلود) الفريقفلا|ما هريغ ىلع هيردقل ىنغلا هن 00 "انو

 ظ 0 ةسامقلا ةلأزا زوصالاد# نال هلود) فسو.ىأ لوق ىلعسصلا طارتسشا طقسو ىأ
 اىفوداوق) رماضاوتفاو (ياشملا ءنستساو هلوت) قلطملاءا | ىلع الاوز ريصق لد (تارهاطلا

 0 لال اق لصالا ىف هلد#ريدقت مدعلة دع سحلنار دقن م (ملاسحتنأ

 00 ل الاوةعنران ةاشلا فو ةجاحدلا ف مانا هالشي هدملا ردق 3 يح / -و

 / _فدعجج .-
 لكبالا مد (لغيلاو هلوق) مدلل سطو ةهازنلاةراهطلا نمدارملاوأ >2 لاق ةدملا هدب لص 0 )د 3

 راشلا لوق نمقأسام لوقأو خلا ةرقبو ىشحوراجن اونا رجا رك واسر دولف تاما 57 5 _ر 30 5

 نملاؤسلادرمالالاومعالاودام لغسل ايدارملانادمغب 4 مالا عشب .دلولا كلو: بهذ ننأ تلق نأف ل

 هيق) * هيشلا ارامتعا مدع ىلع ةماعلا نان مى نسام هجوأ دسقتلا نمردلا ىف هكلسام نا ارهلظ مث لصأ / هلو دونا 7

 ال سال رمال متع همك لويعاارهتسمز قداقا خا فقوتمعا (ةوكتم | لنسب جاو
 الرا ليةففالتخ اك ثلا سسىفمث رهن معتل |عم هلامعتس اوهو مولعم هنأأمل هيرب. ملا 0 20

 أهلنا ىداني يدانم مالا هيلع.رماوةلرج نيس نم كالهأ مطأ مالسلا هيلع هلوق نءدروام عا || تمييز جر كو نإ
2 
 ترالضرا لمفو ةساجتلاىفاتلاوةراهطلادغي لوالافةلهالار 4 منعم كحاب هلوسرو 06
 هردنقو الكشم قيفر" الا نهىلوااههدحا سدلو هبر اهط س اعنا نءوهتساح رع نن|نعف كعلو -

 ظ 0 00 ]|!ىحوالاض ءافالتخالا نأب ىفاشلااذكو ة مرج ل باك بجوال جملا مرا ضراعت نأنلوالا 1

 (ءالاةراهطوهو لصالا,لمعبو نارتاهتيامهافهتراهطب وم الاوءاملاةساجتن امهدحا نال د عريس اولاك هل

 ا رودلا ف سانلا هتطلاخم رهان امش هل نافاهمدعو ةساجفلل ةطقسملا ةرورضلا قةحت فدّدرتلا باوصلاو

 || طا عطب اضلاوجولو مدعو هتنابج باكل انو ةلمعتملا خاوالان مهن رشو 4+ :ةالاو

 ناك ةرا قاهقتسل ٠ هف تققحولو تاكلار ل اك هرؤسناك يزعج ر وارسل تال

 م لغيلاو لاكشم قب هجو نود ه+و نم تققحت ذاق هبر وهطلا ىلع
 ايتسكن ةراحلانمدلو

 8 ءامدقف نامعتن : و هيأضومت ىل : الاف نمملالوقريشت هنلاو (الواروطم هنا هلوث) حاضاالارو

 فنا ده 01 السا ةيباز احلا ورع راكد أاوكقنصمهلاق

 ا



 ىاطملاناءلع ىتتنب نيلماع ىلو دعم ىلع فطعلا موزلن امهضعد ركذو رمل ىف عفرلاو هيلا فاش
 نانه علا ىلءاما ادتملادال* ادنيالانعوفرب ريد ما نا ىلعوأ فاضملا ال ةفاضالاب رور كت

 وهاد حاو لماع: نالماعانه لأ دترملاوه ربحا ىف لماعلاو فاضملاوههملا فاضملا قل :

 ىلعع ا جالايدودرم لم ماعلا فالتحخا هزيم لزن لمعلا ف التءانان م لىامو أدةبم مقاولا فاضل

 لد اي ءفو ىهتنأ معتسف 4 هج فالتخخا لمعلا فالح اردارب نآالا سل احار عو مئافاديزنازاو

 ا مالسلا هسلعدرمأ نمهرب رسه ىلا ن ءى واعطلاءاوراملا ست هروساف

 وهو تاره عدس لسع | ىلعةراهطلا ل وصح فقوت دف, امم مالسلا هملعهنعدزوامو انالث تاكلاةم

 ىلع ل معوأ همس ىلع لدف كرت نالكلا رمأىدّدْش ناك نمح ءادتبالا ق ناكىفاشلا بهدم
 0 امثال لعد اح ادلا ىورامهدب ون باصتسالا|

 هلوة) هناسل فارطاب ءاملابرش اهيمف مال اعف غلب ءانالا فلكل غلووىلنز هريخالاز ١

 ةافلغم سا ىأ (سخن هاوق) امه دقو لمفلاو دسالاك هيا داطضاام لكوش )م ءابملا اس

 نعوكلذك عا ملا عاب كابر مامالان 8 ىورملاو رهتلا فاق رزنخماو تاكل رهان اذ ١

 نولوقب مهنأب ىلب لاهلك ثتساواسح ناكسف سحن م2 نءدلوتم هرود طاتغلاهراءل نال ةففتعاثلاا
 بجو نيعلا ةءاحن نونعب اوناكت افةاكذ لاب ب رخدقو مدلا ةيوطر لجال هتساحّنال هحئر هط ىذأ ا

 كيلا هداحالاو اكنلابرهطب المهضعب لاق نمو كل ذك لوك"( مدلا ةرواحم ةداجنوأ اه رهطد الن ١

 ىو ىو 7 1 وهاذهو مدل الايداجلا سه عن ةقضر ةدلج دال او معل !| نمد ن كلهتاحن ةنأ* مآ اركلالهحة موس

 2 ل 1*1 طمولخما ءار 21مل انمدلوت ههراعل نأن هةعر د رشلار لص ناحأواذهبالار ولا سنت هج والذاع

 0 4 لازر كتو الاد-وب لو م مللا لوك أمىفامام دلاب اطالّدخالاو مع لا ةمزح نيرمالادوج ولاسحت رولان وكسف ما 1

 58 0 4 م ةثارةلعلاهذه ّنالر ؤسأا ةساح مج وت لو م دلاب اطالّتخالاوهوأمه 0

 كي 0 معلل لوك امناكءاو ناسف نا كح ىذم نك, ناف ىسحنا ف ةاعلا مح هلاطعبل هعضوم
 طالتخا ع٠ ةدوجو م ةمر 4 [و امارح توما اصهنال هرب : ِْ

 ”ةقا يزجا قامأأا رهاط ناك ىاذم ناكن او مدا
00 

 ١ لزهر ة.فاكر بغةدرخا ةمر 4 |و طالت :ءخالا دج وبل هنءالفهريغفاماو نيمّدقتملا نيرمالا دقفلف مهلا لوك

: 
 ةساهتبدارألاقين 7 : قيساعف رردلا ىلع جزع ضارتعان ع تاوخا خدانع نمو رب هس .

 3 غ م رمملاناكسازو#و ( ميلا رسكو نونلا خفير غل او هلود) هم ةمر# اودواهمزالهوخوراحلا»

 هدهنات قولا كلذورض م هنالرب رقلا تاطامغاانذعشل )اتىوجرر<و هراطنك اهرسكولا ْ

 هلل 3 مالسلا هم ءلعهباىوراأ (حارهاط ىفاشلالافو هلوق) خم هفأو هاماهئموأ ءاوسلا ىلعتال ١

 ريصم ف سخن م نههدإوتأ سخ اهباعل نانو عامسلا هنت اضفأ معو منلاقرحا هتاضفأ ءأضوتلا

 ريختلابالا س هال ىلا هايملاةريثكسل !نحأ لا ىنعي نارد_غلا قءاملا ىلعلو هاو راموا سئ اهرّو

 عمل يش توالي 0 هنزاهظ ىلعهنأي 0 0 ع ١

 مك قلعت 001 ثيحتلعلا نال فاوطلا 0

 ةهحولمعتساوأ» هانعمدلولا لعن ملاذا نب دلاولل فيقاتلا ةمرح مدعكريغالاهدوج و ىلع محن اراذأ#

 هيرلارؤس ةساح مدع حرص هفالع صنلا ناك ناو هاوقو رارسالا فكن ع رحو رج ماركالا
 |ارهاظ (ةالخخ +|2جاحدلاو هلوق) سب ةيريلار ودنا رييكلا ف شكلا نع ن سح مشلا ل دقن نإلعأ
 اهنا دال اوارمف فاتخم هناق ةرها بناحىف ةهاركلا فال قافثالابة مهم زنت هها اركسلانا مهمالك

 ةالةوىاةسوهقر ةيلاو او لد .الاعما ىلوأ ناك- !ةاللا ىلعرصتق اوةجاسسلاقذحولو رصاض اة

 نودلاقوقعتلالس ا قرغاطم 0 ىلا نشد ياست دقوة يول



 جمعلر فك 7 "4
 ولا قي -* كلر ج

 ا
 ته م

1 
 تا 2

0 

 (نيعملا خف نملوالاءزجنأ) 8 1 ١

 تارمم للان ممهضعب مالك ىفام لعث :ه نمواز ادع ىا هس ءقلاقاطم رؤسلانأ نم ا

 31 ءل ريعتس مث ضوحاواءانالا فبراش *.ل||5 رتوثلاءاملا ةمقب وهو هصنامر رغما ن ءىفاتسهقلا ف

 ذااوهاذه (معالانم نادلوتءامجال هلوق) ليو ذا دب ةموفو ىلا هريغو ماعطلا
 هأسدلا هحو (اععاستب ةيادفاةرا. .عقناالاهلوق) هيذتعي ىأ .(ئثب سدأو هلوق) ةادها

 «ةمزالمر اتعاب زا روسلاىلاو ةقمةح قرعلاىلا 5 .سنلا,نادأو تب هلوق نم دافت تكئادلوتلانا

 راسأ لععمس رولا (ىدالارؤ-وهلوق) رهن ةرواجما رامتعاب وأ ىوج معللا نمدلوتملاباعال
 م هدو ةرورضال هن ضرفلا طوقس مدعلالمع:سمرصن ل امناو (امنجىاةلوق) افا أسال عفلاو

 |هلوق) هج رثم-همالكر هاظو رهنلا قو جرءلاالمع: سه رصد لو طةسدق ضرغ /|ناوااشاب نوقعي

 ل كورامو هلوق) رهن ام فالتخالال لكد امموعىفةلادتناكناو ركذلابارمصخ (سرفلار وسو
 7 شعب اه هلوق فحول نكل ىادزلا نءرمن ءاملا ؤ شيعبامتةلئاس سخنهأ سدلام هن قدكنيو ( 44

 8 ا نا: 1 ناورهاطب سدل ءاملاف شدعد الام روس نأ ىضتقب هن د.قتلاْنال ىلواناكل ءام لاى

 ْ 0 (رهاط هوق) حاضالار ونجرمت فاك كلذك س دلو ب رةعلاكلئاس

 ااذاناتسللل رك هنايستاع انكر ارا لج ار وسك ذلهريغرؤس هلا .عتسال دال نأب تلا
 نكون الانمأ» تا امهدحأ ناكادا اًذهو ردزودال وهو ريغلا قبر لامعتسا ند هفاملو

 علا نمدسأر قولحمادجواذادرمالا قالحما اح ةهارك هنمداف س وانكش لاق .كيلهتمأوأ هتسوُز

 رع رمغو ىلوالابدرعأ سكان اك اذا ماا ف سم كح: :لاةهاركف ى ل 1 تلم ناكولام ىلع دب ربام

 |[ 0 ًارماروسدأر ماوأرخ آلحرر ؤسلج رلا لوعتسااذاام لمد ريغلا قدر لامعتتسساب لم الان افاع

 َ رهلافهبلعرصتقا لعأهللاو اذفورهاعلاوهلؤوالا ل. طعتلا ىلع راصت 0 ىرخأ

 5 عا نأالا| ف هرّوس ناكر خا همرش روف ىلع ب رشول ىتح هسا هيف قن وكمالنأ ءاضنا ةدقمو

 ٌ ليقو ريمك هس اع ىرنالثلايدمقتلاو بصل اطارتشا طقس و ىناثلاو لق مامال دنع امال هر

 ةلدلان مهءلعام با عشان ع نكمالناسالاّن ال اليو ط هن راش نوكيالنأت ىرودقلا حارش ضعد

 أملا طارتشا مدع نمامهلوق ىلع ءانب قب رلام رههطالا ىف مفلاونعتفشلا نم َتودأت قسم وهفالاو روت
 السلا ه_ءلعهنا نم ىورام د الاروست ةراها ىلع للدمام دج انالعت تاساعتلا نعرمهطتلل قاطملا
 ةاطهناالولخ ع نعالاف نعالالاقوهراسإ نعناكو ركنا هلم كن عنو قلو ءالا وتو نيل برش

 لوق ىلع سرفلام ال ونه اانوهو هين هدلومهراعل نالف لكؤد امو سرغلا فاماو لعفامل

 5أ (بلكلارؤ و وق ىايزعاجالابلالح هذيل ن اى رثالا هّتساجا الداهعلل هل آهنوك-ا مامالا

 موزللز ويالوهو هلنقام لح فامعلاب نوكمتن |لمست<ذ رو رحمهناىلاةراشالل روس ةظفلحراشلا
 هلع ءاتباب فوذحلا ف اضاايوأ ءارفالا فالنبي رصنل ادع زوحالوهو نيلماعمل ومعم لوسفطعلا
 || نموهف هماقمهب ١!اتمملاهشاَاو ل لع عفرلا والاف ل 1و زاح ناو وهو ف ذا دعب

 | هو مد الا ىلءاقوط عمري هد يك ل عملا مو ور ىأ وزال هج وو لحنا فطع

 | فطعلا مزلف رؤس ىتعأادتنلل لومعموهورهاط ىلعاقوطعم نوك.اسخور ٌوسوه ىذل! فاضلل لوممم
 || ةفاضالاال لماعلا وه هنا ىلع ءانب فاضملاو ادتنملا تعا يلماحنر هاطو ىد الاامهو نيلومعم ىلع
 ا || ١ اخ اذازنم لزني لمعلا فالشحان | ىلع ةفوقوم هتضصو رهتلا قيلاةتادر ةلافطع نم نوكس رح

 || ىه ةفاضالا ناوأ ىأر ىلع ءادتبالا وه ربخا ف لماعلا نوكتن ا زاو<نمعتع سدا هنا عم لماععلا
 أ لع فاعلا موزتلرهلاو ىلي زلا لوقن هلكىق نا رهظف ىبهتنا اضاىأر ىلعهملا فاضااىف ةاماعلا

 ||| فال |نا ىلع ةفوقوم هتدصو هلوقب راشأو نياماعىلو معم ىلع» ريد قتو فاضملا فد < ازوحت نيا ماع
 أ رما لعدحاو لماعدوجوملا نال نيلماعىلو معم ىلع فطعلا ينال لاقيو هاسعاعبا اوي ىلا مانجا
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 مى (نيكسمال» ىلع)

 لأ دجو ولو صغح ىن هد اور ىلعاهمف بج اولا مثبومصملاجرخ نأ ىتشب و ىلب زل لاق نوعبرأ حزني
 ذا اره بسنأ ناك ( 6ك (رؤسلاكقرغلاو هلوق) رو ئتبحمداعناودجوام حزتبجوامتأل

 ناءالا ىف كلذو ناعئال ان هاهطلاخام نأ ب اهنمدو صقملا ناك امل هنأد ت تاحأور ”اسالا نامي مالكا
 | ةيوؤسلاوتعاو هطلاخامل- صفت هر لصتمل اريختر و لا عقوأ قرعلا الخ اههتطلاخرثكي ىذلاوهذا]| 0

 |ةرواعلل هيلع قاطأ ن ؟1تاعال اوه امنا دلوتا انا ىنحالو اولاق اك معلا نم امهتم لك دلوتاأ]
 ريفا رؤسلاة ساخنا قضالامو ستلار وسلا لامعتسا هعوع ةمرج ايدارملا (ةمر هلو

 ١" لأ ناهه>و و ىبهتناةمر 4 نء كفنتالةسادلا ناف لمأت ه- ف ىوهنا دمسلا لوق ىنعم اذهوةتاا

 كاكفنا هءلعدر وأ: كلذ مهوت ناافالح اتا طم ةساجفلا دربلو رسل ةسان ىأ ىندذلادهعلل ةساحلاىف |

 هلوقبءانعتسالادسلا مالك لصحتو هاك أ مرح ناور وهطو رهاط هنافنيطل او ىف ةمرحلا ن نع دما :
 هلوت نم مهفاك حرصت هناوهو باوجلا هيرعبامموصلا قدسلا ن مىأسوةمرسو دعب هلوق ن ءةسا 1 01

 5-39 هااكوكماق هرع الو اهوركم اقرع ءملع أال مساقةمالعلا لاق( ةفاوو لوقا تنشد كذا ذكل ماتالف ةساحنوأ|

 3 0 : قرع نيب قرش ارحل ىفو ىهدملا ىلعاكوكٌتمراص*أملا ف عقواذار ا قرع ىئص 11 نعردلافلوةأوأ |

 لص 1 كاي حل 7 الوحراشلالوقن مىقأسا اذه ىلعو حااطقف هيروهللا فكشلاو مالا لعةراهطلا قءزوشوز ل |
 00 0 4 قرعألام فودنارهظف حامد الاروسو فن طدملالوق حرش قرحنلا قلاق اذ طودراو ريغملا ضن

 4 7 0 رد_ةم ىلا اوس نع اوج (تار املا قرعب ضقتش الو هلوذ) ءانمةسا رمغن . هقالطا ىلع رّوسلاك

 2 ا /
 4 ا نود كب نااكوكّشم هروس نوك سامة ناكناو اكوكتمالا ارهاطراخما قرع ناكامغا هربدقتا
 ( عميل , مج كلا مس قب ةومذلا لقت لق ااوزاحتار اًرحّرحت اوان رورعم مالسلا هيل ءهبوكرب صو هنال كلذك هقرع

 ؟باييررد كيم لا لقثلابفصوت تح ماسجالان متسلةوشلان ادربالفارمحاص لقت لقتل ايدارملاو سامقلا ىلع هربغف د

 .ةانلو مال 35 4 ىلع ءانب سفلا معلا نمهدلو تار الا قرع ةساح ىضتقي سادقلاَّن ان مرردلا ىفامو ىدنفأ قاذأ

 < ليف دع هنأت هداز ىيزع هبقعت هنمعلال سن عابسلا رئاسو ةرفاو لغدلاك هوضورالاّنأ نموه هرك ذا أ

 5 3 اذه ضقانس حلارهاط تاناومملا هذه ند.نال ء ىبعس اف هلوق َن الع بتكلم هدنعاعفا ذه

 1 اقمزب نكره رغاظلاوعو لوخفلا نم لان[ ورتصم أ كان جالح .ي دنسو حلا ةرها نقاش
 نمالاح هنوك ديؤن و ىبنا ارو رسم لسقل لوعفملان هناك ولذا ل ءافلانه لاحهنأب نرسغملا|

 سلان رع راجابكر ناكمالسلا هيلع هنا نم ريغصلا عماجلا ىلع ريبكلا ف ىوانملاركذ ذاملوجفملا|

 نبالاقاداشراو اهاعتو هسفنلامتهو اعضاوت ةعذرنو فاك اون نم هرهلظ ىل_عدْش امئث ةهماع
 ناكولو لعافلان نا د رغملا بح اص مزحاماو ها لبالاو ليخلا هيك ارمرثك أ ناكركل مقل
 ني لعافلا مس اًدغبصن اب رورعمأرقي ناز وك هنأ: , انش هرفرظن دقفارور عم ىلقل لوءفلازم]

 ا ذاملاوديز تام قاكهب ىرعلام ا.ةللوعفملانمالاح نوك, نا ىلع ةيناثلاهادأألا
 ةمضلا فذح دعب ةنك اس بلق الد عراظملافتيقراكمدعب تيفو افلا تملقفاسهلبقام خفتاوهمالأ[

 هنملعافلا مساواريرعاهردصمو ةرسكدعب اهعوقول ان واولا باقي ىرو رعب هعراضمواهانقام رسكتل |
 هناراقينالا ملا العال لوعفم مسا هنمىنبالو تنكسف تف ءالاةمض تاقثتسا ىرورعمأ]

 ىأ ارورعم لسبقل لوعفملا نمناكول برغملالوق هدتبو نبذ ئنمق.فشك و هدعتم لمذىمنعت |
 الام مهوت لوزبو نيونتلا عمةنك اسامئاقتلال تفذ-و افلا تءلقف اهابقام حاتتفناو ءابلا كر ها
 1 نتغير ثلا هسيقاس نم راس قالىذلا لفرو مرا مالسلا هيلع هقخرف ذأ
 هلوق) ىبتنا ابلاغ هنعوواخ مدعل راسا قرعامهع. صيف هيقانس فاصناافشاكر اسما بكر ىنعملا| |[
 داربو قلطب وءاملا ةيقب هيدا ريو ةغا قلط» ؛ رؤسلان ار اشلا هملاراسأ امل صاح (ماة نغير ؤسلاوأ] :
 ىفاف خلاربعتس ع هلوق كلذ ىلع ل دز ىاثلاو ةقيق>لوالاق قاللبالاأريغةيقبلا قلاب ١

 ّ ل
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 دو
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 ٌ ]|| عودو ناناس<-الاودو مامالا لود هجوودانسالا ف كشالاتاقوابرقاىلا فانك نادك اونا 0

 أ حور ل اكموهولانودرهاظلا بدلا ىلعهنلاديفرثملا ىف اهسال هتول بت سء املا قىومدلاناوملا نادر عدد
 رهاطلا سا لاطب از وحالذأه. .-وماس ى>ح رجلا ىلع هنلا تام ىت- سارق تحاص لزب ملاذا مير دى 8 سدلإلو

 انو رذقفدوجولا نان لعب علوان الشال ناس ولا ناكر هاطلاريغب 0 7 2 3

 1 ليلدافتنالا مدعنال (ةلدلو موذمالاو هلوق) ىايزاءلاغ مانأ ةئالث ”دعبالا قبال هنال د فشااف ٍ 0-0
 || و كلذرذقن نامز ىذمن مثالذل دبالفوفط د م ءاملار -ةىلالزن,تاماذانأ اومحما نالودهعلا برق هزي. 7

 |امفوق ىناتعلا ىواتن ىقف عج -رتاافاتعادقو ىليز طضنتالتاعاس كلذنودامنالاطا.ح المو ( هلءلو

 (نيعملا تف نم لالا زحلا)

 ىف ىنأ سام مدالا لب ءامم هو عج الاو هاقأ غنا ةداعالا مدع ىنءا اذهورماذه اكفنا 5100 0

 هركذاذك ف اءرلاو لودلاو مالح الاون آنمداعاامدوأ الون واامنم هوس د-جو نم عسانا نءربغلا
 نءز لقرعسلا ءاسمةلوسغماهنوكسأ بابثلا لسع مهمزلب ناكاذ | ىلحما لاق هج رب هللا هدمسغت انذهش
 ٠ ةسامتب 1 نوك انك م انأ ةنالثوأ هل .اواموةراقلا ىلد رئي لاسةشايلءلا لاح ر دعت عميلملا
 لأ امهئال امهوق ىل- 0 عماس و هر :ال مامالا لوق ىلع هند الفادنت_مالارهتةمراملا

 ١ قلي :مهضعسلاقهيننعءام (عرسذ) الواةساق نمللسغءاوسىا الداب وثلا لسغ نامحوبال
 | نعرع بهذا ”ىدنادو[|تهذلا عفاش معاس موضعب لاقو ىث ئاوماتفلعن م عضع.لاقو بالاكل

 | كضدوتملع موةتمةرأ ةأهعق دجوو هنتي قدفرش آ ( (عرست) عئادمل ا فلوالار هاو ىناهدسالا

 | املاياو مانأ ةثالث ةالص دعب بقنا ناكناواهمف نطقلا ف دنذ هالصلادمعب بقث ةدعلل نك« ناف

 ١ ثيحو ةلسلو امونداعأ نك: ماراو ةفشانوأ ةسئام | موكب مدت ىتسافخ ابق لع شم اء ورهلافلاق
 | ةداعامهملع سدلالاقو هلوق ) رح ر عفلا ةنسو رتولاو سلا تاولصلااداءلاف هلوق ىلع ةداعالا ت جو
 |[ رب نم ضعوا توملادعب ع راااهاتلاوأ لاحمافتتاماهنالاسة->ال سامقلا وهو (حنائث
 ١ | سلاودو ادح فارون اف ا دف نأ لو لوجان ابوح نعىورائكرئاطاهاقل اوأ

 ' قل صالاو ثداح رثبلا ؤاهعوقو نالو هلود نع ءعجرف رثب فارتحرطف هقيبا هر اقم ناتسلا

 فو تتكلاو نمريثكى  مامالا ل اد ردقف بتكلل |ةءاعل فلا عع مساق يشل | همقتعتا ن نك

 ا قلت .اهثمامالالوقن قش . اص 0 ل انلاب هالاامو طوحا مامالا هلاقامو ناسسلا باغ

 / أتون * هياضتق ال ارطتةالصلا ىوسامف امفوقب ىام ملا ءاننا فن كلر ناو جف امن وق والسلإ

 أمان ءقدسام فالخوهو اضن أةالصلاريذ ف راصتقالاو دانتسالا ف هب.حاصو مامالا نيب فالخلا
 لأ عساتملا 2 ..ام ىلع هصرذت: لاكشالا لوز واقافتا ىنعب دانتسارمغ نم لاعلا سحفمل اب تامل ىلع

 |١ هيناثلانم محرم ةرهاطرلبىف نيرشع حزنا يف بوري نم لوالاولدلا بس (ةقث) مالا قالحت ناكن او

 ١ || لصالاو هلذمولدحزةيريخالاولدلا بصولو كك ل تلاتلا اَنْيَو مطعم حراس ىنالا بصوأو نو رشع

 نورشعاض أ اعف بصو ةرهاط ف تيقل أو ةرأقلا تجرخ أولو ىلو الا هي رهطت اع رهطت ةيناثل ارمل انا
 أ لعرهاظاذ هو رحب ةناثلا اذكحف هيرهطت كوالا نال نيرشع حنو ةرأغلا جارت ابحي كوالا نم

 هنالاضأ بويسصملا جارخا نمدنال ل ب ومما دعب املا جبارخا ىف نكال هنأب لئاقلا صغح ىنأ باور
 لوالاوندل|بصاذا ىتمتيف هءلعو طق ويصل ادعي قابلا حزتنف 0 ءاور لعامأو را ل رم
 1 هرقل ناو ذك ىلد راق ام لاذ عفر هل اقع الاي صاذ اورمثع ةعست حزب نأ

 ةرثع ناعلس أن او ر ىل-ءو رشعدحأ حزني صفح ىأ ةياور ل علاقف رشاعلاوادلابصاتا اهذ

 رك أ ناك امس,يأف بجالل ندب ؛و بو»دملانس رطتءاضا أ هس ىرخأرت. ىف هس رثب ام بصوأو - ١

 || امهدحأ نم هزت ةرأف اموتم لكفتت ام نارثن هلام ىنكيامهدحأ حزتف ءاوساناكناو لقالان ءىنغأ |
 بصق ةشلا نرثي ىفةرأف تتامولو كلذك هل اولد بصولو نورمدع حزني ىرخالا ف بصو ءالدةشعأ

 نورمشء امهم لك نه ءارمف بولو نونالث حرش ةرششع ىرخالا نهواولد نورمع نب رثملا ىد> | نمابمف
! 

 1 غطا اياأاري2لي2512 ت52



 ذ ْن كالنم ىلع

 م ةراصملاو نولعت ال ع :ناك نإ! لهأاول !أسان هلصأ لعهلن *دافتستامغا ماكحالانال (ماةراصنإ]

 قو (هقفلارهشأ اذه داؤق) ماع لاريصملاو هد عع ئدلا | ترممدوداصلا هل رص رد ضم ةدحوملاءاملا|

 قاوفاتحاداع محزن! !لبقءاملاراغ (عورف) ةمزلماةداونلا باستا مسبتوكنل ع هالاوهو ىايزلا|

 نيطل هن لس ن . 1 ءااءام- نم حزن ءاموب دوعت ال فافلا دعب داعن اهنا مالو ةاملوعأ

 هنالاًايبتيال هنالةر ورض 5 نال نءطلا قلعح اذان مقرسسلا فال هتسادفل هضرأو | دع ىلاهد نط وأ

 عصتسإل نأ نيب و نادمالا ريغ هلامعتس از اجو هعبج سف" ”اعبام ناك ن اق" ءامارعغىفةرأفلاتتامو | [

 ناكواهوحاموةرأفل!تمقاأ أ|دمهاحن ناك ناو هبإ*:1نارام لا ىرتشللو هعبز وو دجاسلاقهنإ

 كلذروقوا لاب ناكاذا هنا بوذل او دو ادحو نادبالاري-غىفا واسم عافتنالازاجو ارهاط قابلا[

 ىةرأغلات تام ناو بئاذوهف هةعاس نم ىوتسا ناكح ناودماح وهف هةعاسن م ىوتسال عضولا |

 ريصر نأ لبق تجون اذان هوالالاو هيرشزام همف مستو ذاهنان سحالاو هيفاوفلة التر اصفر |

 رادةءاهورفح ناق ءامرت اهولع>واهورف> ةعولابجب هير ل- مال هق ر افلاوالتراصا ذا امأ الخ |||

 هلك ثم .لاوءاسملاروط لوالا نم معسو أ اهورقح ن اوةسفاهمناوج و رهاطءاملافةسادلا هيلا تاصوامأ |

 وهو بحل ال ذم*اسلل كلامريغرثملا بحاص ّنال هلع ئرتال تسدب ىت> هنذاريغب لجررنب ءامح زئوأو |
 جرخ ى خه :مجرذءاملار 0200 ارقس نأت اعشافاع 86 ةركن تسد هدم نعذمق للا تاودنمأ|

 ه.فانيالو مرا شغل نءازركت هدمع نامب همزلب وأ هةر ااوقو م ق.م مثرح ترهطهضعبأ|

 ىلايالابهردق فنصملاو مانالابريدقتلا ب باحالاةداعناملعا (ثالئذم هلوق) 4 امنا ىرتشلونلل

 رولا قون .ةعتو باروع الا ّعدتو ةنالثا ههدحأ ع اذاهنالاهرت قرفالو ثالثلا |!نمءاتلا ف اح ث ثدحأ

 ارك ذمهريدق:زاحافوذحم ناكاذاامأ ار وك ذمدودعملاناك اذا لب ,اقلطم كلذ نيبالءاتلا ف ذح أن

 هعبتو ىوتنا اع دوا اناكرأ فوذ هنري دقت سن ىلع مالسالا ىبب تنخ قاوت هوبدنقو ألا

 هريدةتزاح انوذ < ناكاذادودعملانال مانأو أ لامل ثالث ىانالثذماهسكو لاش راد ||

 ذ-ةيحووملاءالا نماهئازابام ماظتنت مامالاو مانالا نم « اهئازاياممساعتت: لال اف لك ىلعواننوموأ اك ذمأ]
 رذاعف ىلي زلنا! - 00 ىتش اكس دلءاتلا ف ذ> نم اذ أىلانالاريدق:ىجليزلا نييعتفأ

 ةئالئذم لاقل مانالاهيديرأولذالاما ثالئثذمىأ رعبلا اك هصنو ملا ف فذصملا هركذامل عادات

 207 تك ىأسلا: نعاننئازاناممظتنت مانالانااكمايالان ماهئازارام مظتنت ىلا نككلا
 لَو أخا الا ىلا مسغتلا مق نالاريشت (تزهسغتوأ هلوق) ىممتن ااهمانأب لاملرمثعو ىأ ارثعو ر هش

 ءانملاداسف نال حاف ةنالا ىف اهياعديزتةدعررةممسفتلا ىنكحلا نا مهوب خافتنالا ىلعراصتقالا نال

 هاوقإ م اهياللا«ةدامهت لآ نيمتف دافتنالا قدما نسا مهول حن هلا ىلعراصتقالا نا [مكرتك أعم
 ةالصلا:داعا وهام دانتسالاو ا راش أ( مانأ ةثالثةالصاوداعأ |

 دو>و باب نههنال داة.سا ريغ نم لال كلل اهتانب كيف بارثلا ق>ىاماو اهنم اًوضون اذا اهعدعو ||

 ىف اذهو بليز يتلا ىلع اهلسغالام-مزاب لابئاع باب ثلااولسغاوناكاذا تح بونلا ف ةساسخلا]|

 مهوارنماؤضوتولاماةساخخلا نمسوذلا لسغو قأسام لل دن ث د2 نمىأ لةلاو ءوضولا حا[
 ملثءح هنالطقف باشلا لس غمهمزلب اماواعاج !اًمتشاو دعب لةسا نمال مهماعش اولسغوأ نوت

 :تامتوشدملا ىأ آلاف لاما تءدقوتحناغ ةوهتراهطقاك وكتمءالاراصحوقولا تقوله
 ا رسكعناواكح لرزالا ف ناالاة سا نع باش اواو وتد خو اًوضوناواك اذامقةبوثلا| ١

 ىو ةععلل ىذتةاا دو ةساحن نمال مهبامث اناييقو نو مهو اؤذوتاذا امهذ ىأ قاتلا اذه

 دوجو نارقتسادقو ك ثلا لطدتالةالصلاو «:ساغو هتراهط ىناكوكشم راصءاملانال كش عناملا |

 هتباصا ىتمر دي لو مهردل ار دة نءرثك 1 ةس اخ هيون فد وول ىتحرصتقي ليدنةس ال نول ىفةساحفلا |



 (نمعملا تف نم لوالاءزحنا) بم

 ا
9 

 ا
 ١

] 
 | حفلود طقس هيو ىببتنا ةجاحدلاب قلب ةاشلا نود هج احدلا قوفامو ةرأقلاب قدي ةما#!نود

 ا وكواقافت اةانكح نتٌرهاوضو انش درك ذاذك ىاب رلا ةعسن قمرأ 1 ىناف ىدادحاهباوصىدنفا
 اهل اج ذاعرهاظلابز رت>او ردرهاظلا ىلعةاشك تسلاو ةّرهك سمتىلا ثالئلاوةر افك نيترأفلا

 || حرص (ريغصلا عماجا ف ذك هلوت) ةاشلاكةارمثعت غلب ناف ةحاحدلاك حست ىل اهئان

 أ از ةنانم مرعلا قاف ةهمثالبريغصلا عماجاك ةياورلا ارهاظ ىف ىحت لاو بج اولا 0000 1
 | نيام لتر ةمض) لسهريغد# لوق نم م < اثم ا ضعن همهفاسعاو نسل ارو اورلار هاظ قحرصد

 ا فالمنك ذ درعغ نه هي همز 4 هج رتردأ ارهاظو هفعض لق ب ةرمعتر هاظ (نتسىلانيددرا

 [فصن ”العالد ىلاءاملا حزني ا مم ىذلا» امالكىا (حئاهلكحزتيو

 لوران (ة! وع هود) هصالخلا نءرد ميدج ا عا هضعد حزنولو هادلا

 1| لاقجزنتنأ اهبارعأو جرح افرس زلا نياو سامع نءارع ًافاهمف تاه مزمزرثب ف عتو اميز ن اىواعل طاإ

 ا ا ترد اف اهو-زنىت> فراطملاو ىطامقلاب تهسد_ف عب ارم أف ن نك رلانم م ء اح نيع مهتم 1و

 ١ ًاياشلادلو 0 ا املا ارملاو ىايزاعاجا ناكفريكت ريغ م نورفاوتمةياهعلاو

 ا (ءايلابو ءاطلارسكو* املا مكس ااا : ةمطبق عج ىطامقلاو ىوجر ونسلاكن اك ا د_جاريغص
 5 [قراطملاو فاقل اردكبطنقلا ىلابوستمهناكوءاضس 0 نا نهونوهو هحوفالاوددشملا

11 

11 

 ١ ًأتاماكلا هش طيضادعام ىدذفأ حوناهعذوممملا كب فرط درع كالي رؤنإا ةيدرأ

 أ هلقنام هفلاطوردريبكزواو ىدجو لاهو طقساذكو (ىد الك هلوق ) مقلاءانئعشلالا هرأ ل ىناف
 ١ أ ةءاجوض توكنوعبرأو راشلا لوققاسسنا ل.« ةجاحدلاكةلسلا انه ىدهازلاو ءايويش

 || ءاملا سنت ىنف معارف قاأولف تاغ ايحارمف قوولاموه ىمد الاكهلوق نم دا ازالؤوكينأ مت
 | ل-غولو اهدي رفاكلاو اهدسفنال هلسغدعب : للا تيملاو لاق ثدح ةيلال م نرشلا قهركذ لمصفت
 || ىل_علمح نأ الاهريغقح قره اطريغه.ىذلا مدلا ناالرظن ه.فو لسغملاك دموشلا رعغأ اى لاقو

 : | هشلا ىتتساثح ونسب رك ذامنارهظهانررقاعو ىبهتنا رثلا ىف عوقولا لق هنعلسغاذاام
 || خافتناو هلود) اهطقنمءانثتسالا ىل_ءجراتعابالا هدقال د نك !!لوقن ءىلسغملا لاو

 |اذكو (هيف هذطسفتو أ هلوق) رون جافتنالاكرعشلا طععو يار ءاملاع ءازحأ عمج ف ةلملاراشتنال '(ناويح

 ا[ بنذ عقوولوق) ىوجؤسفنملا ناو .لاك محلا ف ناومحلاةعطقو هرداجذ عقوم اه-راخ حشو

 ادفو ىليزريدقتا ا ه.فءاحام لق أ هنال نورمثع حزنالاو ايم - ند ملاذاام ىلع لو (هلك حزتةراذ

 || هنال هلوقب ل لعتلا ىضتقمو هيف لقنلا مدعل ءالدةرعشع حزني .ةلحا هنا | .فامةوق مدع ىلعهيدوعشت سا

1 

 ١ || ئث تحالالاو ليست : مداه نوكي نأ دعد اذهو ةلحاب نررسشعل 2 هيفريد-ةّلاءاحام لقأ

 || ةيلصأ نوكت نأز و<و نويعلا تغلب ا نم ةدئاز يلا نوكت نأ از وحي( هن مدعف ب :اك نا هلوذ )

 أود ىذلاةيراحتا ه1 .ءملاريسفت ىف (ةيراحىأ هلوق) راف قيس انو در فاننح ذرالا تتعمأ نم

 المزكا اوأ هلئموهام هفلخ ئارنم حزن اذا ث يحبه املا ةرب :ريثكلارثمل اةنمعملايدارملان اقرظن ىوغللا ىتءملا
 ا | نانعبالاذهناهبف 5 8 صق أ مق لسرب و هأهلو5) ص دقو ىأ (ةريفحر فت نأ هلوق) ىوجرعبل ىف

 || جافدوت) يعل فاك رثك ارا هليموهامدفل | ءام نمد دانك ىلا نمدملارعلارشلابداوملا
 ا د لوأ ناو اذاالا م قس ال هنك- ]ةئاموهفرشعلا صقتنا ناق (ءالدةرشع مردق 14

 10 نأ 00 121108 اذا مزانالالاوان و استمرتملا أرعق ىلإ ءاملا

 ٠ [| ىلتللا ىأر ىلا ضي وقتلاو ىرهتلادنعر هاذظلابهذملانال هرادوهاك هلوق )رردهلفسأن هدم
 | [اريزلا ءاو ىلع ةيلغلا طارتشا قهتودقو عر ادلا ةه> ن هه.ةرئزق الامد ريدقتلاب ان ك-ئري غن تدر

 ا !.فهوق) ىباي زريغال نظل ةماغرمتم هريغلاقو زدعلا عصالا ناضصاولاقف ةءاغلافاوفاتحا

 9 ةراصب ] ٍ



 7 (بسلب ىلعإ

 ةساك اعيعاملا تزنبرهطد اهناو كلذ جارخ ا ةممملت وز ةعطقوأ ة.ثخوأ . دا ا

 هلرقر فق حزنن امر دقب مظل اهريغوةرأغلا جا ارخادعد رثملا ة اح مث ض.فلا نعةمأالمنرعأ لارج

 0 ا هلوق) رم. 3 اوءاملابىل هتملا كحول دل نال (اهاو هقريخالاولدلامادامروطتالو |

 ارملا سأر نع ل صفن-ملو هاما عربخ ال اولدملا لدفن اذااعةرهطظت فالخا ةركوةر و رضالر طاقتي |
 32 ىليزرهام وك ةعءو ست دوعلا ل .ةذوخأملاءاملاامهدتعفولدلاداعا مث لجراهئامن م ىقةاوأإ

 نالاخن ا امهددع سوه لب ث ثلذكا سلو قات الابأ - م نوكيالم دعب لول هناولدل اداعأ مث هلوقرهاظ 1

 دوعن : روعلاب مندعب ل مأول دلا د .عأا هاو ه ىف ريخخالاول دل ماداما -هد_ئءةساعلاب هيلد وكمال ||

 -_- ا 6 6 ىلو الاؤ أ داوه ىف قيناوعاملاز ري الاورلا لاصةن ادرعت ترهط تناكناد هدهدج ةسايقلا| 1

 دا . / كو در د هر نيملاد-فو كلذك سدلود-قولدلادوءناهرهاظو ل ةرصلا قه ارم ولدلاداعأ م هلوق فذح || ١
3 

 اولر 0 ها يلو دلو ف يعد هنا لل .هبيستلا دعم يوما ةكااوحلا .5 هلوق) لاى[ 1

 0-10 الا ىنامرتشيال هنأ لءاودمت مالك عجوه ىذلا مك احنا فاك فرو كذملا أب اهبوم اهريغو اتق ل
0 

 رخب ىلعر بلا قل (اعاص عسولد ةفمشح أ ن نعو هلود)» هرثك |ءلع ىتكيردلا قف:ءولمارثوك الز ا

 ني ريثعلا حزنولا هلو طق اسنان رحار ا.ةءاودودقملا لود كل ذو (حا مظ عواد حزنولو هلوق )ا هولدال |
 ىلع ىتمعل ةأرثملا ىلا هنمدوع ىذلارطقلانال(ىلابحا اهلوق) زو نءولد موب زك مان اةرشعيف 1

 ىذلان كل ىرامتاكءاك ريسصلا ءالدلا رئاوت هنال (زوحي الن هل او رف زلاقو هلوق) هبادفا 0
 1 5 59 1 تاكلا نيءةساجنإ لوقلا ىلع تسي ( يزن او باكل اىنالا وق ) رفز رك ذ ىلعراصتق الا ىلا لاف 1

 عسدج - ع 00
 5 0 : جل ةراهطو ه4 ةساحن ىف فالح الوةراجاوا ب وادامطصاو ةسارح هي ا تاهيالاو ازاو هنيعةراهطدب يةلاوأإ :

 0 اهورإش لقا .( ىناثلا فيهه لوالا ىف بجاو حزتلا ىناغلاو لوالا ف ةرهالخ ذه (هلكرت لاءامحزتيهلوق) رددرعشا]

 هللا , حوجرملا لوقلا ىلءهبو-و» لا ةبنأن و بحس الو تحال ةنار عظ ىذلاف 92 كلاثلاماوأ|

 القى اك دهم .الراسحاو لغبلا هنا يمصأا ةيناخل نةروغلا قاسإر ظن ه- .ةوىوج نايس

 2 4 5 ع 2 ىلحلا هللعو عجم زن بدني هنأ ل نم ىجاب زلا ىفامو نيرمثع حزن لدقو ةرشء زرت بدني منئثح تبعا 1

 000 الم سهنلل هتكر اشم عسجلا حزن نم ىباي لاه ”ذامهجولوق أو رهغلا ب حاس هيفرظن كشلا بهذبل هلوقب || ١
 لو _ ه

 00 .٠ 0 ريعو محو هنةالسلاودح هيروطتباع رجزتي ملا ذاقةراهطلاث محن ماقرتفا ناوةهن روهظلا مدع أ 0

 ع 0 رونسوأ ةاشوأ ةجاحدوار وفصءوأرثبلا ف تعقوةرأذ ةيناخراتتلان عرملا فو ريبكلا فىلح ةثزحأ
 0 1200 هنا نب رمثع حزن ةرأفلا ىق ستسم نكلاناسهتسا اه. ٠ىدحزن بالو هاملاس مخ: الةحاتمتجرتاو | ا 1

 جنت مو سنع د نةمسول ىح حعاولام وءاملا ةباصا تلاغلاو او هو رمامهرؤس نال نمعرأ حزن ةجاحدلاورونسإ افدأأ

 ى) 2 0 تايم اهم حزني لاق تتاماذاةجاجدلا قىردخلا تيد( ةجايندلاك وق انو :تيالةباصالا مدع[ ظ 1 "تريب. 7

 ختوةله-هلانيسلارمسكب (رونسلاو هلوق 5) ىايزاهمكح تذحأف ىداءتادوحو ةمااو نوعا |[ ظ

 لوق نمْجيادملاهمهف اك ( حلا باحالا قب رط ىلءاذه هلوق) : هر ونس ىثأ :الاورفاوهو ةددشملانونلا ||

 بحاولا نابي لب ريبختلا دريملو نوسجنوأ نوعبرأ ةَرهما فو نوثالثؤوأ نو رششع ةرأفلا ف حزتي دم[

 لالا بصقاربكو ارغص عقاولا فالتحخا نابل هنوك لاق > ال معتمب سملو رعبا ىفهلوقو بودنلاو ||
 ىلا ءةشم ءهران الا لثاسمنأب رهنلا ىف همقعت مهضع» نعود عئادملاف هو ذوركلاف رك الورش

 | ةماسملاو م قنم» رالاوةرأفلاو فن رشعلا تاكا ماوه انادي لدتسا ام دراولاو ران 8

 مىهتنا ا : ال14 ههفام ىلعدمم مالكل جن نيعت اًذهولالدتسالا كلذ لطل لاقحالا | ذه مسولو اقلطم
| 

 دبلا ةزاطب رهط: قدربألا ةورعكةركملاو و ى-تسملادب ورثملا جاونوءاشرااووادلا رهط 2 ةراهطإ|

 | هرأ أفك همك و د هلا رايك ىرعارخ قرا ارهط.ال لمقو هثلاثلا ف ب ٠

 ةرأغلا اىودن< ام مث هظفلو ظفالا انته الركلات ءررده->احدأ او جامد نيباعذاا
>1 

 ل "



 هع

 | (نيعملا تف نم لوالا هز 0 7

 ا | ناصأولام مفدقلطأ (عضص'اودو هلوق) ىوجاسةنوكب امدح نوكرام ضع لاقد ناك ةميزح
 ١ || تادماحما ناصأ اذااهفىفاثلال وق ىلع ىوتفلا ىدادحما نءرهنلا فن كلل تاعئاملاوأ تادماحلا
 [| (زواجتملاريسغىدابلامدلاو هلوق) تاعئاملا باصأ اذااهف ثلاثلا لوق ىلعو نادبالاو تاسشلاك
 ١ ا راذعالا ابر ن ءنوكباعزارتحاللالصأ امدح نك ملامدارملا نا نم ىفاّسسهقلا رك ذامىلا ريش
 8 ىل زلاىفاذك (هدسفب وس ذه دنعو هلوق) صاخ تقوب صن ضاقتنالا ءافتنان اف

 . | هنعزراو رارهاظريغاذه نأ, نذوت سحضن هنالوصالا ةياو رربغ قد هد :عوةعب رشلار دص ةرابعو
 ًالوهلوق) قورعلا ف قيتوتلا ءامدلاو ضوعبلامدكن اكف حوفسع سيل هنا هتساحن مدعهو
 أ الصأو سهلا, كنظافزوحال ناتالا نياك مارحارهاطلاب ىوادتلا نال ةفمتح ىأدنع (الصأ برشا
 2 ' درشنام قت اوأ ملك هافتنابرعشلا  ىتناىأ :برتشي ىقر معضل نم لاحوأ ترعثلاءافتنال ذك مود ضم
 || هريغو ىو ادستلل برش د دنعو هلوق ) ىومانو ا دتالو لاوحالا نملاح ىف برش الف ةءلكلاراستلم

 ألا مالكلانأب رهنلا ف باحأو هررش زوال ت ارهاطلا نماري كن أب لي زل اهلكشتساو (هدنع هتراهطل
 أ قايزااهلكشتسا (ىوادتلل برش, فسوب ىنأ دعو هلوذ) ءاودناك لب هفءاذياالر_هاطف

 | نيلكمارحارهاطلان ىو ادتلاومدنع سحن هءاههجوو ىسهتنا د لوق نم الاكشاّدشا هنا عدا
 || لعاذا هىوادتل ازاوج مدع دنع هسا نم مزامال لاقيدق نكل سمفلا, كنظاخ زودال نانالا
 || ناتالانيلب ىوادتلازاوج مدع لكش الو هماقم موقيام تارهاطلا نم هريغدجو:لو ءافش فنا
 . || ىوادتلازاوج عمةساجتلاءلاقىناثلا ناعنامال ر وغلا لاق اًذهلو ءاذيا همف نكللارهاط ناكتاوهنال
  [|ماءاود «ب لوءاغش همف نا لعاذا زوح مارح ايءافشة الا ةريحخذلا ىف هرايس اب هقط أن م_عو رو هن

 | الفءافشلا اسف ىتلاامأ اهمفءافشال ىتلا ىف لع مرح اعف مك ءاغش لعص ل ىلاعت هللانا در وام ىنعمو
 | تيبطلاءرمأ "اوس نيعت ناوهب ىوادتلاز وحال ثمحريزتخا من فالك ناشط عالر ذا برعثك هب سأد

 || طسولازو احامو (اطسواولد هلوق) ىوجرتك أ لالحناولو لالحلاءاودلا نمهريغباحزتموأ ادرفنم هلك أب
 || نمردا.تملا نافاضيأ ناصقنلاةروصر_عشل ىلوأ نكلط دولا فل اخامو لاقول نكلرر ديس سةححا
 || تتامءاوس ة حور مم نوكتال ني دية ماذه لاق (ةرافو ف تو. هلوت) حوف طقف ةدايزلااةزواح ا
 ا هلوقب هنع ىنخ:دملوالان الاقي نأ نكعوء | لك حزني هذه ىنف ةنفتنمالو ةره نم ةيراهالوالوأ

1 

 ِ ىوتفل |هدلعو هفالذلمقو ىتحْلا ف فيعض ىأر ىلع ىن.هىفاثلاو سف عوقو)
 |١ ةساحلا هئاضتقالرطنه فاك هاهو ىفنال هلوقور ماهر اخواهمق توملانمب قرفالو قأس ثلاثلاو
 ]|| ىتحما مالك قئاللاناقلطم ةسامفلا مدعمرىتفملانا ىتحماةرامعنهرداتاذا كاذكس لو قة نا
 1 ةلالبترمثلل هوزءانممدقتو ضيفلا فكل ذب حرص جا رلا ىلع ةرأغلا لوب س حف ال رثملا نأب لملعتتلا
 || ةظردق ىلع تنذلا ةليوط ةريط (ةينادوسلاو هلوق) ىوجريفاصعلاراغص ىه (ةوعصلاو هلوق)

 ىلعىنيعد وسالار وزرزلا ىهل.ةودوسالاروةصعنا ىع» و لكلا نبادارحلاو بنعلا لك أت ف كلا
 ظ تنننافاد>او اهساال_عج ناسهءاامهو راتغلا ناك غزولاراك نموه (صربا ماسوهلوق) ةيادفلا

 || جزملا بكر ااكىناثلا تر رعأو غلا ىل_علوالا تننب تش ناو ىناثلا ىلا هتفضاو لوالا تبرأ
 )| صرب أرك ذتالو ماوس تلق تثش ناو صرب ماوأ هعجو صرب أ اماس هتدنثتو فرصتيالام بارع
 || تامول هنا فنصملا|مالكر هاظنا لعاو ةيادهلا ىلع ىندعماسركذنالو ص رابأو ةصرب تلق تنش ناو

 ظ

5 0-0 

 27 جدأ

 : :رأفلادلووةلحاوخ لاس مددلا#صرنأ مادو ةوعصلاور وةصعلا نمرغصأ وه ىذلا ناوم ل ارثملا ىف

: : 1 
 1 نيب و هذدب قرفن أم لك ىىر<فالخ || ذهو رات ارهو ىنج سنج مسا لبقو عج مسا لئقو (ةرأف

 ١ | ياي عر عل يرسل اع حلت بصت#ت (كاورأعا او جارخادعب اذه هلوق) ءادلابددحاو

 ١ عج هلوق) ىوج نورث عا هرنعو ةريشع همف حزني ةغينح ىأ نع ةصالخلا فر وك ذ ملا نكلاوفع نو
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 1١1 (ئيكسمالنم ىلع)

 أ مقل هناهيف (نيترعبلاو ةرعبلايدارلاو هلوقإ) ىلي زوالا رهاظلاو قرفيمهضعنوةر ورضلا |

 نالدفءاملادسفي ل ناترعبوأ ةرعبا ف تعقو ناف عماجما فد لوةبالالدتسا ايزارتحا اذنق هلعجأ]
 اذ_هو ميمصلا ىلع لئالدلا فاريتعم نك 1 ناو ربةهمدياو رلافددعلا موهفم نأ يلع ءانب دسفتثالثلا|
 هرثكتس اموهو هلوق) ة.لالمنرشؤ جاز شافي سل الثلاو سدقن ىتسددعرك ذهنالىوقب سلا
 فذسملا مالك قالطال ديبقت اذه (ةزافملا ىف اذهو هلوق) ناةعالا هملعو ىلي زلا ىفو (جيمحأ اقرظانلا ْ :

 لوهثل يحل ىلع قرفالهنالىلوأ ناكل هقالطا ىلعملاكلا قبأولوراممالاراب آل لما هقالطانوهذا 1
 هني رصعلا ىفأامسسو ةسماال رمش ءانالا نءزارتحالل هيدمق (تاغاقهلوق) ىليزةل#اقةرورذلا| 3

 ولو ضنغلا نع هلال نرثا|ىفاا كلذ قوفاعازارت-ا سل نثرعلاو ةرعملاب ديبقتلاو حراشلايف ْ

 عوقولا ىأ (هتعاس نم تبمراذا هأ وقل ىسهتن اد فبال هتعاسنمىرف بالا دنع باحلا ىف ارعبلا عفو[
 امل قسسلو هلوق) لاكلا حمد هدو نوال اريغت مدعو ثكملا مدر دقم سجفتلا مدءف ىونج مانتملا نم مولعملا | 3

 نمليلقلاعوقو ىأ(:انالا ف للقلا ن عىنعبالو هلوق ) نوالايد.ةمريغاةلطمرثالاركذ ىجش (نولرثأ ||
 ةينقلا فرك ذ (رثملاكءانالا نا ةفينح ىنأ نعو هلوقإ) بلحاو ثلا, دمبقتتلا موهفع جررصت اذهو ةسادفلا| 1

 ريبكلاريزلاو عر بصلاف هيل عورئملاكضرالا ى هرثك أ رومطملابحنادئاوغلا ىو رملاكةنكرلاك- نأأ 1

 روفصعو ماجءرتعورردلاةرامع( روفصعو ماج ءرنو هلوق) بحل هيك رلاو ردرثءلاكهتم حزني[
 ىلع مهقافتا عمهيراهطو هتساحن ىف خياشملا ف اتخادقو هءاعوفعلا قالطال هتساحن ىضتةاهرهاظوألا

 دسفب ربطلا عامس قرز ةينالا ىقوهنعا مو صرذعتل مدالا قريطلاعابساذكو ةسايغلا مح طوقسأألا ١
 دودج ودنكءورخ ىلع عمج *رخلاو ردو ةملالنرشرئسلاءامدسقمالو ىناوالا ءامدسقتو شقلاذاب وتلا
 داسغلاىلا لتس مل هناانلو جاحدلاءرخ يشف دا سفو نتن ىلا لاقسا هنال (ىجفاشالا فالح هلوق) انشا
 ريهطتب رمالادورو عمهاسعلا نمدحأ نمريكتريغنم ةعقم مارحلا د_سملا ىناهاف ىلمعلاخاجالاو |
 سنبل نتن اذامعللاكسدعفتلا تال نتن ىلاةلادتسالا نا ىل_عىجل,زاهتمن وكما ممولعودجاسملا|
 نمحراشلا مالاك هاَضَمَق |ام مث ريكي مردحال نتنأ اذانمالاو تب زلاو نعل فال ءاذيالل هلك أمرسناو 7

 نأامأف هدنعريغتلابالا سده: ال نمآلق غلب اذاءاملا نان لكشت .ءىعفاشلا ردع مالا ءرض عوقوبرثملا حزن ْ

 سمفلارابغلاةريعال (عرف) نمت ةلانوداهؤام ناك اذاام ىلعوأ هل ةفيعض ةلاقمدنا ىلءلمحألا
 ةيناماوفاكو نيبنرعلاةصقل (رهاط دعدنعو هلوق) . ةيشقلا نعحون نارتالةريعلا اماءاملا قف عقواذأ |

 هملع صخرف فوحلا ىف ءادؤهو ىو لا نم اهو وتساىأ ةنيدملا اووتجا تف ةنب رع نمراقتأ

 هنلع ل سرأف لبالااوقاّساو ىعارلا اولتةف اوفوعفاوررمشفاهءامل او ةقدصلا لد !لاوبأ رشم هل مالسلا
 ريثكلاوهو ماللا لديءارلان ىور واهمقذ ىأم_م.عأ لعسو مهلحرأو مدن أ عقب رمأف مو ىتأف مالسلا | '
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهو اوتام ىت- نوقس الف نوقستس ةرحلا فمك رئوريفاسعاهلك هيدارملاو ||

 دهعلامدعدنعةيسنملالأذا لكؤبام لوف هقلطأهنم قلاب اذعةماعناف لو.لانماوهزنتسا[| ١١
 مس ىلع ةءاقةنب رقلاو فيك لول ضراعتلا دن ميمملا ىل_عمدقم مر |نا ىلع قارغتسالا ىلع لمحت ا

 لزانملوأ هنا ال ءازنتسالا مدعلءازرسقلا باذع ناكو ةخو سنم ىهو نإءملا ىلع هلاهش ال نيمنرعلا ثي دحأ]]

 ندد نمجيراخلانوكمالىأ (انأدح ناك مامالهلوق)' رمت ةراهطلالزانملوأ ازئتسالاو ةرحالاا|

١ 
١ 

 رهاظلاوهاذهو تلق ىوجاثدح نكمل ىذأا جب راسا ال سف هلك داملوبو ريدقتلاو ل وصوم
 نيسحفاسلو ناثدحءامعالاو مونلاذا سكعنبالو (حمااثدس نوكمآلامىأ هلوق) حراشلا مالكم
 ةبجوم سكعنت ة.اكلا يلا اذا ع قطنما سكعلاثالاو ىوغللا سكعلا هدارعو جارعملانع رمت
 ا

 مهنمو ىو ةرثكلادخ اس لاماهسدارملا لباد ق تسل ةستثتلانادارملاو ةرعبلاوك ةفنسصلا مآل

 (ش مساىهوام فوطءملانو , نأن كعو فود فوطءملافاذه ىلعو رهن اثدح نكي لاماسحن ناسنالا
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 (نمعملا ثق نملوالانلا) 7غ

 | || هحرشم ه لا ترخّدامم 34 هعفثاو اديك تاك ادق ك

 ىذلاشركلاءنيجتلا نم هنولعفبامو « مئانالاناولونلاولوأ اذا + ىلا رعالا نبادشنأو عفانأ عجناو
 نم ناىتح هنرف نع ةراهظلا نمتلع امل بط هنأت هد نون مفرط نوبل للغ وم ا نوقلاعم

 1 لا د ناك ىذلا شوكلا فان لخمال هناورال ا ءاملاتارع هنو رهظن مهنا ىريخأ ةرمجخ
 || ةيكلااوفاضأ هيقبس نمةعهب تتاماذاق ُرسغلا ءاقيب نومءاشتي م ماو نيكل ىف ىعرملا لك ألة نيالا
 1 ليهفاهقتالو اهجرذتونمللا ىفاهكعدتف دلج ةعطق ذخأت نم ءاسنلا نمولاق ه هريصقت ىلا اهتوع
 || || رك ذاذك عاق بابن مكءدو ش لامانع اة نزوب ثرغلاو ىرخأ أةرمهبنمحتل اهظفح
 .|أرماط هثوروهلومف هج لك أم كلام مامالا سه ذمد. 1 صان اف كلذ فالخ ققحاذاو تلق انذعش
 1 (ث.<ناكن اهلوق) هلاوعتسا ازوحالفهتمار صقل 8 (سن ةءاور ف هلوق) دّملوق ذدحالاو 1

 0| | ىنت 5 , ط_لايريسعتلا نافةياورلامذه ىف لمأت . انحش لاق مهر دل اردق ن م لي طسد وأ

 |[ ثيح نممهردلايدار !1نأب لاكشالا لو: زب وهراسشعا ىذتقي مهر دلاردق ن مرثكحأب و رزولاراسشعا
 |لاذه (حتارع ءلاحزتتو هلوق) اطسب لسقواانزو ل.ةهردسق ىفاوفلتخاو جبارسلا قو نزولاال ةحاسملا

 لأ فنسصللا نم ىأمسو هثؤم ىهورددقعملا ىلع قدمعال ةرععالو ريثكللاردقلانود تناحاذا

 ١ ظ زهر انأورؤناةلقلا فاهعجو ا امسفو هلوقو اهح زن نكعملو نات امو هلوق ىف انو ماهل عريمذلاةداعا
 | |ةزمهاهدسعاب لامك, راش ةرثكلا قاهعجورانآلوقمف لقت وةزمها تاق ن مدرسا مو اي

 | لماما املا دانس .|نموأ ل سرمز اتوهف (خلا لحما مس ١ قاطعا هلوق) لمحرمش ىف ىوونلان ءانئش
 ارم هنال سابق ىنفةضراعتماومف ةسدق الا نالرامث الا حامت ا ىلع ةمثم راب الا رئاسم مث لقعزاجتووف
 الأءاما نال / ادبأ ستالرخآ ساق واجن اطحو |متراخ لسغن كيال هنال ىسن راارش لودودو ادبأ

 || هلذسأ نمفرت رت وهالعأ نمهمق بصب ءاملاناك اذا ماما ضوك اهالعأ نمذخؤبو اهافسأ نم عسفب
 ا ىل ٠ زربخناكر يداقملا ف وهورثالاب انذخأو سام هلاك رق قالدخالد همق ة- هتاادما |لاخدان س بال

 اراشأو حراشل!ىف هر عرصتلا قا سو رد ةففخم عقاولا سا تناكولاذكو (لودلاو طن ”اغلاكدلوق)
 ملعهبو رمتلا ف لاق يل زااهءلاراشا ىذلارا رق باوجملا لودلاو طئاغلاك هلوقيجراشلا
 ١ | ايا ةادت مووت والا ىلبزلا لق عفدناو ناو حريغناكاذا س ملا اوك

 || لباسم اذ مدل خل نه نوكتالنأ 4 ب1 مْزاب نكل ىو حلا لاق حا اذهةداقا : نءهمالاكواخ هري دق

 | قتحا نوكيفرتسلا زنتو ىلع فوطعماولد نورشعو فنصا !لوق نا لاكش الا لصاحو رانآلا
 0002 اذ : عقواذارثبلا جزغت نأ دارم ا ساو دارعا ده سدلو ىنعملادسف.ف نوعدرأو نورشعورثلا
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 1 ا.( بجوبام هنمو نيعبرأ حزن بجو امهنمو نيرشع حزن بجولام هنم ماسقأ ةثال' :ىلا مقني س غلا كلذ '

 ١ لودلازت / دنا لعاو مهمملاحزنلا كلذ ميسقتوريسفتو هاغناوةث لنلاذهار انوا حت سالف عس ل

 ١ اارتبلا عقول ةرأغلا لوب قو ضيغلا و ةس.لالينرشلا فلاقةرأغلا لوب لوانت.اقلطم حراشلامالك ىف
 : بلغت لام ه ست الرقز ل اقو هلوق) هأ.» هاشارهاط سافخا لو (عرف (١ هأ سدحتلامدءامهدعصأ نالوق

 || ىنغتس هبو ئراحلاءاملا كح ىف رخل انوع أ مزا.ف ةساعفل ارثأروهظ ةملغلاب دارملان ارهاظلا (هملع
 || ثورا اذكو وهلود) ريسهطتلاو أ ارتحالارذعتب ةسادفلا كح اطاقسا لل ”نممهضع. مالك ىنعقو اسمع
 1 دحاورسكلاب ىخملاو مغلاو لب الاد سقتلا اذكوآيزارتحا سدلرملايديسقتلاناىلا ريشي (ىثذلاو
 || ثورلاو عينمدح نمرعيرر»ب و برض باب ر 1 للاخ ح ندر لا فلط ئذأ نوكاموهو ءافخالا
 0 و(, ماا هسعتنأ 0 ا.قلاو هلوه) رصندح ن مُتورب ثار نهرا او ل ةيلاو سرفال

 | مل ليلقلا دةأولف ارمف جيرلا هم .ةاتةافوحر مدت غلاو لبالاو ةزحاح سورا سدل تاولغلا قران الانا
 || لوعثل ثورلاو اور عملاو محصل اورمسكملاو شام لاو بطرلا نمد قرفالاذه همن عوفدميدو حرم

 ٠ ةرورضلا 8



0 

 دلع تل

 ىحلا نذر هاط تملا نم ناكاذاهنا هوجو ناكو تمملابهدامق ثم - رم! قام ىلوأوهو تنملاو كا

ٍ 
| 
' 
 درب هنا جاو ةرشنلا لملق ن مدي لصتا|م ةساجنل سدفف فوتنملااما فوتنملا ريغىفاذهو أي زلعفاملأ 1
 ملا هرعش لوانو السا | هملع هنا نم مز. اللاتي نأب لاكسشالا نم قد هام ريظن ثيدحلاب لالدتسالا لك | َ

 مشو هوك ن 2 |نءىقاسام هلبأقم قاذه (الوأ ا اريثكه لو إ) قيساه ره اظاب باو هريغنمهتراهطأ] ٠
 ىنأ دنعةرورضال نيزار خلا هلا عدسا ص ترو هنازحاع يمحي نيعلا سجن هنال ريزتخلاريسغ ىأ (ةتيلا | ْ

 ىلصولا ه6 رهظإ ”قالخا ارثأو ريزنلا ىأ هع زاوج مدع ىلع تاداورلاتةفتاودم هرايطو فول 07

 ,هاظوهىفاثلا لوقو ىفاودنهلا لاق ل إةلا ءاملاىعقووأ مهردلاردق ىلعدي زبامربزتخار عش نم ةعمو

 هلوقو هه عافتنالازاو < هزاوج رهظ ىذلاو 7 زن ار عد عباماو رباه ريغو عا دملا ىف هعج روةناو را

 ىنغتسا امنامزىف هنا نمل ققافةرورض ريغلولومدنءاقلطم هر عافتنالازاوج دعب د# هرهطو رغلاف

 هلامعتساز اوحرصقي لا دهم َّنالرظن همف ةرورضلا ما دعن ال لكس اد: ءهلامعتسا زو <النأ شف م

 ناكولذاهلامعتداىف ةرورضل دهم د _:ءرب زنخلا رعشاذك لاق ثحر ردلا فا ملافالخخ ةرورضلا ىلع

 رهنلا ف هلوق حير َنالو كل ذك سلو ةرورضلام دعل همف هعوقون سمت: لم ءاقلا < 0 :

 دنع هيراهط لاع ثم> افا: أ نم رردلاى امرها انررق اع وهانأب مما صولا ه3 رهظن فال ارثاوأ|| َ

 نءهىلاسخا ىتعد : اهمظعو هلوق) هف هعوقون سدف»ال ءاملا نا ه. .اغعرف ُملامعتسالاةروره دست ١

 ارا ءرزنلا فن كل ريونتارمصءاذكو رهن ةمونسدلا
 ,اقنملاو شب رلاا ذكور د جارلا ىل_عنمللاو ةعقث الا ىتحةاس 4 |هل الام لك اذكو ةموسدلا نع ىلا

 ىمد الا نسةراولم يمصلاو هوتهذملار هاظذ لك ىلعو هفرطوأ بصءوهأ ن نسلاةفلتء“او فاظاوأأ

 زوال ن كلا عئادملا نعر مم مركللا دا الانمهتساحنو تاكا نم هتراهطةلاكتسالو همف مدالهنالأ
 اههدامأ مث هنذاوأ هنس عطقا هريخو ةيناخلا نع هيفو هلا عظعت لك بال قرقد ىف نط ىت>هنعافتنالا|

 نمنيبأام عئادبلا فا لكشالو حلا ةياورلا رهاظيف هتالص تزام هكىف امهدحاو ىلصوأ |
 رظنلا وهام ةسايفلارهيلعك-كاذ اءاجا سدف وهذ ف'الاو نذالاودملاكم ديف ناكن أ ىب 4

 هسا نعال تكا 0 نمل_طمفنملا هلوقن 7 هامثالا نعءردلا قام لءلدب هنم عوامةملا ربغأ|

 هحاص قحىق لصفتملا ةراهطب كلانا رهاظلاو طقاس ردملا باص لاك_ثتسافخحلارثك ناورهاطفا|

 ديقياناوأ نماضن اردلا فام لكشنالاو الطمال طقفءالصلا ىفهإج صوص رظنلاب ,وهانإ
 سا.عنبانع قوراتل هال ءاشالا هذهت ناك اغاو رفظاابالهداج نم رفظلاردق عوتو ||

 " ىنال ناكوأبنم لك أامالا لالحةم لا نمئنث لكالا لوب مل-و هلع هللا ىلصهللا لودر تعم#لاق |

 زاوجىف افال ىح ىليزلان ا لعاو توما اهلحالف مف ابحالهنالو جاعنماظشم السلال ا
 ناكن ا ض..لا كل ذكو نيللا برش الدو فسوب وهأ لاقو لاقف ع عئاملااوضيب لكاو ةّملان باب رشا
 دعو فسول ىف دسقتلا انكوانمع يسرك اشاد ةداديشا وت 5

 اذكو مسالا ىلع ا اطمةرهاط هتفلان اذكو لكؤي و رهاطك لاو مامالا هع نيالا برمشزا رج ىضتن |
 لاق ثم ىج لا هرك ذىذلا لمصفتلاةل: اقتمىف قالطالاوه- --حرشو ربوذت نس. .طىلاهتلاعسالدايزلا

 نماما ةمملا نمةذوخأملا ىف فالخماو ةرهاط ىب ةدسفت) ءاملااهباصأوللا تناكن ثدقتوأ[ ا
 قاراهفشق مرتك أ ءاسح القت 5 ءافغلا فو ةزمط ارسكب ةعقنالاو قافت الابر هام ىهذ ةملا ْ

 5 مجبر سل( ئد ىل هو حابصملا فاكش ركو هف لكأ اذاف عضرت مادام ئدحلاو لسملان م ىهو حام امصملا | ا

 زحارلا لاق مملار سكب ةعفنملا ىه ةمفنالاو اظاغبف نمالا فة لم ةفوصيف رصعير فضأ ها

 تك يع
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 مف هقلاأ (ماناسنالا ٌرعشو هلوق) ا هحوالة اك نلامرهط»

 ا اسحن ناكولف س اما انمي هقرقف ةملط أ هرعش لوانمالسلا هل هنا ىورام هنراهط ىلع ليلدلاو ىلوالاب
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 (نيدملا خش علوا“ لإ | نا

 ركتدرق) اضر|اغايذ نكي نا نم خقامال هنا لمأتلا هع رانذعش لاقىوج لمأت 4+ قو رغملافاذك

 ا 0 ءكم لا ناكنا 37 يح لا 0 ص صخت قسد

 || نانيع عم (ةغايدلابر اور نسءلا نس دم لع رلاتاكلادلل

 ا هرهاظ رهط هنا ن هىلب زلا قفاه ةيكلالا دنع يعتلاو دوال_مأ هتراوط مدس

 أ هوك كلام مامالل م معأ|ق الع ىتنا هناعمالملا زوو ودم د هنم ءوضولا الو 4 ف ىلص: نا زوح

 1 | نع ىسلاو اراهااهيارال ااه ء1 هلوق ن ل1 ا ىدا هما نهاوعفماب ”المالسأا هيلع
5 

 1 ءانثتس.الا نا ىلاهيراشأو ىد الاوريزتخلادل- نمدحاو لكن اف ىأ (اهمرهط» ال هناف لرقتناع صو : 0 0 ١ | عضوا نالريزتخمامدق(ىد“ الاو ربما دلجالا هلوق) لكالاةهحن ركن الع لوهم عافتنالا 100
 0 هلاهمس زوال ن كل ةغادلابرهطب ىدا الاد ّنأب مهحرصت ارم لاممت ءسالا ازاو- مدعدار ااورهط نم قاد كك. نذل

 : 1 0 الال قو هنمعةساخل لّالاو ه: مارك !ىفاثلا هلوقب حراشلا اب ةفلتةءاممفزاوج | مدعةهذ

 : رع لا ىف لاق عطقنم ءانزةسالاق < 000 هقدارتمادول> امه نأن رعبا هلل وعدد نم (ىعر 37 كبر تهور

 ١ نافالاوهات اه:مىنتسملان أ قم !او ىكوأ و قء .ةحل | ىعملا نعلودعلا ن نم ه.فامعملوالاناالا 0 تءايجإإ

 ١ امي م ىنهت -ه هلعح ىنف ىلا *لا ىلع غب دالة ملي .اهلاو لوالا ىلع هي رهاطلا هيلع موكا غودملا لهوا 2 تار( 3 539

 ..[|| نافهيرقل هيلا هعجارءاشاذا سحر هناق ىلاعن هلوكرب زنا نمع هسا ىلع ليلدلا نارلعا مث ةده اسم غب د جملا ي فهيم 70 ' نان رول هلا ارءاملاذا حر هناف ىلاعت هلوقرن زنالا نع ةساخ لع لسلدلا نازعا ثا ا ل
 هيلا فاضلا نود.فلامدومقلاو د فا تلاودو دقلاىلانوكبرق الامل نوكيرعفل ادوع لمد قارؤوس د 0

 ىلاقهيلا فاضملا ىلع ريمذل اذوع عنتمال لاقي هدملكل أ .عزباتيقل كلو ةكمملاريعذلادو:بحوف ُ نوت 2

 اوهع لل اوهام ىل (هفرمصو نالصالا ص راعت اهنالو نودمعت هانا منك نا هللا ةمعن اور اوىلاعت 0ع را 0 /

 اد ناوافالخ ريزتخلانيع هسا ىف نارهظ ىذلاّل وق ال رب رت ا ىف دوح وم معلل اذاىلوأ هال 4 3 4 : ت/
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 : فسوىالانز زعم ةصالخلا نعى أمام لمل ديف سون ىت أن ع ةداور وهو نيعلا سمن سل هنا لوشن تدان. ://ناو ير لا

 4 ةعمو ىلضاذاو هس الءاملا ف عهواذاهناو رمال رعش نادت ند قاتم هاك دلاب يراهن هدلحنا تاور . يذلا

 مامالان ءريزت#لا نيعةساحت مدعب ع رص تن رم 52:ءهيالَض تراك مهردلار دق ىلعدي زبام هنم داب

 (عاةبستلا لها عيذاذااذكو وذ )هريغودي رت ا قامىلع لاقدمصلا تاق مىناتسهَتا|نءردلا ىف

 ةدا>ةراهطا طرتشد لهو هحرشو ريونتلا لاق فالخ كلذ فو ةيعرشةاكذلانوك طارتثاهاضتتم

 حذتالرهظألوالاواللبقو من ل. قةيعستلابللاىف لهالا نهنوكنت نأب ةيعرشةاكذلا نوك
 رحبلا ىف هَرقأو ىتحلاو ةينقلا ىف ىدهازلا هدم ىناثلا حمناو ع 50 ستلا كراتو ىسوحملا

 نال هغاردلل المات اق نوكيامهلةءاعدا ارلاوماللاياله فني ى دعت حذذ | هو ريهط* ا ل .ةياسا هلوق)

 هلقامدار او ىوحناد.لالوق طقسفر اهالا ث < قى زةاكذلا همق 0 ةعابدلا له< الام

 رهط حي ذاذاريزنلانافسون فأن ءهصالخلاف : نك هلوش هيلع اكردتسه نععلا سخن نوكمالام

 اا ءاكزلاء رب زنا زج ةراهام لكش الوععلل ذكس داوورك ام ىلع ىنيم كاردتسالا نام ميعاد هداج

 جمعا |مثهلوق) تابوطرلاوءامدلا ةلاز ازا ف هغايدلا نم ءابأ ةاكذلا نال ةغايدلابرهط:ال هنان م ق.سأسع

 ليلدب لوك امريغهنوك ةلاح ريهطت !ليقب امة يه-تلا لهأ هحذام ىلعدوعب ريمقلا (ماهنا

 7 رم هنوك دهب لب لكؤب الام لكدارملا سدلوةبادحلا نعحراشلا ف ىف سام
 0 مريثك لودوه ا ةنوكبهلوق) ق.ساك غاندلا ةل.اق رموطتلايدارملاو و هعتوبامةسانل

 لادا سدخح» عن: هقيقر5 دل- مدلل او د-!4ا نمي ن كا ةساحم هبآهتمارحلا ال إل

 ثاح - ريطلا عا تس م فال ةاك ذأ هبق رثؤرالمدللاك ةغامدملا لقكالامنا لي زا نع هانمدق ألو
 لطفا ز امال تكف قلر هوركمدلاالا عاج الايرهاط اهر ٌرنال :اكرزلاب رهط

 ىداشلا



 0[ (نيكهالذ# لع١

 هيل متمهنال 0 كوبحلادلجتا ناىلا ريش لصفت !انهدسقتو ىدنفأ حاول سا* نس دل أ

 هنال فدو ىىأد:ع ضرالاو أ ةداسولا ىلع حوللاوأ ة ةفصصلا تناكاذاالا نآرقلاة باك بنعلا» رك وأ دا
 ةناق نال_ثكءال نا: ىلاس>أ دم لاقو نآرقب سنا هناو افرحافرح تدجو ةاكلاو لماح سل
 رئاسكهبال تونقلاةءارقال لمحضال اوروبزلاو ةاروتلاةءارق هركر اذ كحو:ءار ةلاىر< رت فورا
 مدق ميدملاو مرحملا عمتجا اذاو مماظ :«دلا بءاووهو بلاغ لدسلامو نيعمريغضعن هول دام ّنال ةيعدالا]]

 هريخأت قومهباحرح ءوضولاب مهفاك د ىفّنال ىصال فعلا عفدالو كلاب نآر هلأ س ه :.ركمالو ها

 تاكلاداج ةراهام ةماكلاهذه ىضتقم(حلا ب راها لكو هلوق) فاوورردنآر لا انس لمل خابلاىلا|

 ىتح غادلابهدلجةراهطرردلا امره اظونيعلا سدن س دل هنأ ن ندهن ىفملاوهام ىلع ءا .غاسلإ

 ' غايدل ابد ا ةراهطب لدّتساو سد: سدل هذمعل وقر انذطاشم ضعب لاق ثمح هندعة اجت وقاد

 لوق الا موانع كو غامدلاب هدا>هراهطن لوق ال هم. ءوسا دن : لئاقلانأن , نيه اش يشلا همقعت اذنوأ]

 ناهالاو هنيع ةسا د: لوقلا ىلع ىتح غ ابدل انهدلج ةراهط دمغب ,امرردلاةرامدق نسل لوقأو ىمناا]

 راسي ىتلا لالا ىهو بكزو باكرو بههشو باهشو تت كوب اقو بو باس نين بها ىلسع عه

١ 
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 تارا 8 ردأا متناول الل ىأاهدحاوال هلوقو ىرهوج ا هلاقاهظفلز مافدح اوال ةل-ارةدح اول اوملع ا ئ

 0 3 مدللاكر بخ هدرهطن الة رأقلاوةرغصلا ةمحلا داك .ةءالاغ هتتلا اقعرفاذه (غيدهوق) نيتقفب |[ خارإ 0 مد أ ىلع عمج دالاو رهن اعدأو انئكاذذأ ىميدنق ملء اعو نوكي نال لص غيداذاهنالدا. 1| ثدح ْ:
 ه4 اي ةريغصلا هن 2ادلحنأ» اذتقمو رح هلقحامعف عابدلام اتم ماقتاعاو اداكذلا نالت كذلارهطالاذكو ا

 ل 0 سو 3 هغايدلا محال داحلا ناكناوةاك ذلانحوفملا مدلاب ور هغامدلاو ءاكزلا نيب لاا قرتفي هناك نبي هتان نير... لها و دصفام ندح علا طن ءانطخ لقت نكلوج هلا صويواشإ :اكلورهطالارقأ

 7 فدو 8 0. هودي *» سيو ةيالص تزاح الص الا د_عن أ هعم ىلصاذاقراتوالا اممم ددخ: هنال حال مالابر هطت ها )| نراصمو ىبتنا ش

 فدل 1 تت ىلءردعي ناكنا سشركلا كل ذكونمال ادفال و .زاحنيللا مف له هنامملا خيدولا ذكواهحالصا اهغبدو
 0 3 3 دقف هلوق ) رد رهاطف ة.ماصيقاما رح مدلاكهنالر وطال نا ونالاقوهحالصا ٠

 2 : 3 عد باهااعالاق مالسلا هماعنا سا.ءنباث يدم كالذو ىوج مصفأ ع ةغلاو ءاملا مدن ( رهط

 2 متو لرد فالح ىلا هلا قولكؤ» .الامو لكؤب ام مت يي ةركذ ىاو رهطد قف /

 ماتا هن.عوراعط ن نهىوتفلا هءلءام ىلع ءاضا تاكلااذكو اهفوتو هوا هتراهط رهنلاف ا

 هع اهب لوقلا ىلعزاح ريغص ورح هك ىو ىل 0 انو أسم ىف رهظي فالع *ارثأو ةساكفلا 5

 هنطاب هساحتو تولانالا س عش :الرهاطنا اوح لكر هاظّنال مفلادودشم هنوك قاودنملا طرق ْئ :

 ره ضاق ةعضو روم لربخملادسقتلا ع ىلصفلان ناب ة ا بتك اهمكسرهظ الفات ذل :

 هنأ ءاو تاسادغلاىوأمىفهنوك بلاغلانأت االعم ردلاقام اقالحخ ريسكسلا نعزارتحاللالاا

 ه4 9 ل دب هنأق ربزنخا نمع ةسادغن مفوق فالذع رعشلا بلكلا نمعةساج لاقنم لود لعديال 7 :

 فدو: ىناو مامالا به دلرظذ !انةرهاظ باكلاو ريزنخما رعد نب ةقر هَل مذهو ةلاليثرش اًضأرعش ا

 لوصح دنع ىأ(داسقلاونتنلا نعام غامدلاو هلوق) دعدتع ري زتْحأر «شدراهط ىلع الا صيصنتللا] ٠

 قرفالفام سوا دعو هلوق) ىليزرهطب ل لمس و ولهناىلا ةهراشاهفو رح هق ءاملا||

 قيقا غالاذس ءاماهباضصأ ازاامودو دحاو كح ىفالا 1 ةقضما ةغايدلا نع ا

 جرخاذاب ايلا | (عرف) دوعلامدلع س دفالاو نالوق همو ىمكتحلا دعب وادحاو ًالوقادوعنال

 لسغلابو ىلا ةيشمهل غل ضفالاف لعب ل ناو هعمتالصلاز 20 ملا كدون يدنا برحار ادنماغوب دم

 عبدي حاف !| لدم رعشة كثملا ءاغلاب( ثيث بدلا طرعشد : هأوذ) جامل انعروت ال ايش ورا 1

 غابدال عا.صوهو جازلا نم عون هنالا نه فيعتت هدحوملا ءالابسشلاو فالد ا قرول نموت 1



 (نيعملا تف نملوالاةلا) 0

 ْ || (رثلا ف سمغنا هلوق ) ماعلا ةداراو صاسخن ارك ذنماززاسجي ث دحلا لطم ةيانجادار أ[لاقيدقو
 ظ ال عع نم اءدس قتلا كالد تلو ءاملاءا.تةسم ناكو (هندب ىلعةساجنالو هلوق ) رهن درعتالواولدال |
 أ دربتلا هلث»و ولدلا تلط ا انا هب حدنم هانا رسال ثيح رهاطا|نءزارت-الا ثدحما |

 1 ىلا هطارتشال ف سون ىنال قالمت | هه دان 9 المعت_تمءاملا ريصن كيلا مالا از ًاولاعزارتحالل

 1 اثيدراعالاب ىهنتساولاعزارتحالل ءاملارايهفتسم هنوكيو همكح قوهامو ىراسجلا ءاسلاريغف
 ا || مدعو هند ىلع ةساخمالو هلوقب ءافتكحا اذه نءىنغت.دا حراشلاناكو قافتالاب ءاملادسغي
 1 | | همايقادت اكو ىناثللافالحن امه دنع ىأ المعت_سم ءاملا ريصن 'تدح كلدتولانعازا ارت اكالدتلا
 1 || نالعءان ُ طقف هيد.] قالملا لب ع ءاما لك يصت نادار 1| سل ولاستعالا هان ماقم

 ا .هولاحرش ىف نسح 2 افالخ ةماغلار اسعاف هريغو نيام الاون قرذال

 ه> ىذلا وضعلا نع ضرفلا طوقسل ةاقالملال وأ : ءاملاةساحناما (ناف امهالك هلوق)

 اعوءاضعالا همقب ىف ندحلا ءاقمل لمقف مامالا لوف ىلع. ا لحرلاةبااماو ةاقالملاهن

 هام لس غول اذه ىلذ لمعتسملا ءاملا ةسادقب هسحتل لءقو اق لسغناو نآرقلاأر قنا هل زودالف

 [ءاناتاللكشم ىلاثلا لوقلا ىلع ةءارقلا زاوس تاق ناف لوالارهتلا ىف عنو ةءارق || ه]تزاح

 | وزوج ف٠ ل6 ءاملا هسا مههبأذ 4 |هساق قمت ةاقالما لوأ؛ ضعملان صرف اداه دن اذا

 || عيج سادغنانعءاملاة سات رخأتب ناحأ مث انتعش هلكتتسا اذه تلق مفلا لسغدعب ةءارقلا هل
 ا لاقي ناامهنملك ةساسف همجوت قف سنالا اذه ىلعف 1 كان او وضك لادوف الأ قوهذا هندب

 ]|| ةساحت ءاقبب لاق ن«لوق ىلمعروظ. امنة اقالملا لوب ريسعتلاّنال سامسغن الاب سد" هنالفءاسم اامأ
 | لاصغنالا ل. "لام ةسالا عج هل طءرال ال ءاسإا نالرهاط لحرلا مامالا نعو ءاضعالا ةمقب ىف ةبانجلا
 | م يعاضلاعأون) جتنا اناهدك و ىليزتاناورلا قذوأ ةياورلاهذهو ندبلا عبج نءعىأ
 أءاناما او دح - وبرلو ماك - ثوهامو ىراحا ءاسا اريغ ىف دوب أد د:ء طرب بصا|نالذ ىلجرلااما
 ارتشال دمع نالق جرا :راهطام (ناز هاطام_هالاكىأ هلوق) ثدحلاعفرو ةيرقلا هن مدعلو

 |[تسلان ا ىلع ىنيم_رقتلا مدعلف ءاملااماو ىنعلا لوقو رهن ةرورضاإف ءاملااماو ُتدحلا عفراسصلا

 أ ةاقالملا لمعت ساامنأنءاملاةراهطاولل ءواو دود رم هنا مد ةةورردملا قهل_ُمو طقف نرقتنا لامعتسالل

 | ءانلا لامعت ا مدع لبلعت نعد لمد تخت و هحو هل ناكل ءاملا٠ نرخ: لاقامة مسسنلا ل 1

 د دوهملا وحشد بنحلا ىلسع مرحي (هيمانا) هن 4 ىوهطلا ءاسلا بن اح ىقةراهطل ادا ارا هرورضلاب

 [ارد_ةءالن أبا رصلا فهدور رددها ىلا هدي بان نوكي ناك ةرو رضلالا يذاشال افالخ رومعال
 اة 4 اود.علا ل صك هريغدح لا, عيرقت هريغفف ةىنكماا ىل_ءالو دهسا ريغىلا بالا لبو ىلع
 ْ ه.نمقو رع هصاوخ نه هدف ه مر .تجرصمملا مالسلا هيلع هلوضدق ىدنفأ حوت طاب طاب لاو رفا

 ف
| 
8 

ىلا | ارقي الو ىلصد الو ممدلا عم ساح فاخ ناو فذملاذاجورذل معتديعسملا فلما داو ىلدملا
 

 نه فوذملا فوايدارملاو جاو هنا ط.هلاقامرهاظو بحته مهلا اذه نأب ةريخذلا قحرصو
 أر ةءارقو دصمملا زال ةندكلا لان ف اوطا | هملعم .رعاذكو و نوكالدل نوكمذ اك الامو اان دي هنررمض قو

 |نيراهقامد وع انئلاورك ذا دمةباماو ىذا :ةاحوف علا يع.ؤللسغ موو هب صق :نارق علا

 ذي الا نودام ةاك ةاكى أ افرح افرح هلوقو ررداقا:7اهم سي الغ افرح افرح نآرثقلا هعل *ةدصقد وا ميحرلا

 7 ودامرقوتلا الا قف هنءارق مرتامرد-ف ىففلتخاو هب زازملان ءىلالبنرشةءار "نزعل عوير
 ا 8 ردا ذكورم كك لاو ليلقلانمب لصغت 0ثيداحالاّنالاقاهمعنملا طرحالاو ا يمحتأا فاتحخاو

ا سيال ولاق مم اق لراس !نودن هل ىاررد#. ةرهاملجئاهلجاذكو ق ارو الاو حوالاك ُِ .ةرهام
 

 |١١ ١ هذع لصفنتهوهام سمو سع نمدل لاو سملا منان ال فدجم هيف ارارسوأاقود :دوأ اجرخ لمحت ا '

 3 سدأ



 4 (نيكسمالنهلع)

 | هرك ذنيدالا نمد لاريغالمعتمءاملا رو ريدا بسال نا مزدا ا مالكر هاطمءريغو سات الاسد ا

 ثدحلاع- ةنرب ناو ءاضعالا ضع نع لسغلاض رق طوتت وهو ثلاث بس قيدقذاكاذكس لوأ]|

 ىنمنأ قاسم ةضعفملا ع. !ةنسوأ دازن نا -- ءان ردلاف و لاك ل6 30 ىلال_فرش هن هنرآ 2 مدعا |[

 ةنسلاوأ ضرفلا طاق _اوهو ثلا تسرلامعتسالل لاقي نأب ضرفلا طاقسا ىلع ةنسلا طاقساداربى |
 نكرم ةيرقلا ةماقالالدرمتلل ْئدوتملا أضوتول هنال دهم ادق (ادرعتم دع أ ضو « نأن هإ هاوثآ ا )

 0 : اريصت لى ةيرقلاة ذب بنحلاو اوزذفلك وضولا ءاضعاريغ هن دن نم اند رهاطلا لسعوأو ردالمعت |

 9 59 0 رهاظلا (تاق) ةنالثلا نمدحاو دجويلوالمعتمراص فيك عصالارلب , ته ىلعوال ليقو اله ظ 1
 2 : طير 1 ندملا لكب لح ل-ه دحواذا رغضالاْث د# !ناود رخ [ف ال. ىلا تافتلا هل اذهنا ٠

 و د/ 5 ل اذ-ةذوىنامااوه حارلاناكو نالود ) ط#و ءوضولا ءاضعانوأ اغ.فخ لكلان ع اعقار ءوذولا ءاضعأ |

 9 (ناكموز اق ايزج «ر لمعتس مل نضال كنق نهر ءشب ىدأ رعش تلصوولو لّوالا ىل-ع هفالد المعد سم 0 |

 0 2 نعلإ اا رع * رعشلا فالذت هماعةالصلا ىف هيلا م د هبال ال«:سمراص هنم لصفنم لومةمنأ نأ س لسغوأوا ٠

 اخرا ادمن ( ف ناك ما ىف قاط اا ال هباعوجلا توم .”تةوملاهن لا (نيسفرتسا أ ر و

 3 ندر - ناكر هلوق) رغك.رغاان ءنكس نأن ماتلا رارقتسالادار ا ىلاد ز ئذوتملا كو همن "الا اد ضرالاممذ

 75 م - كرز لامه تسالاعت> اطوقسنا هه>وو مصالاو هو ةءاففلاهشاعاب اقف (ماذخأب اما اك !اقوأ

 لاقز ر روب اناكمو اهفذزوطا .ىذلاو رظن مما: ادايريمعت 1 نك قار فخور مالو هرورمدال لاصق الامقأ

 ين ا ا 1 دحأ هب لقي )و لادفن الالة لا 4 تالا اعصاب ءاملانأب دحأ لاقول نا نسعاسمنا اهبناثالانال أ

 كير 0 بقع حراشل ا لاقولو فئصملا<- ءاع ىثمام فءضمملا هيريشإ (طرشناكسم ف عامتجالا لو هلوذ) ٍ ا

 0 2 1 0 أ ناكل ندمان ءلازاذا لا معتسالا ود أب ىفاكس ]او لبق اذك ناكمىف رقتسا اذا فهلا لو ا

 0 5 0 5 اهملعارحافرخ آن اسن ان م ءوضولا ءاضعا ىلع طق_سف لصفناول اعف رهظت فال ارو وأ ١

 رهو 3 6 ان || ف .ةءالكلاّنال سا راشأ (روطمالر هاطهلوق) رهن ىناثلااللّوالا لعم# 1

 لايجب دلع وت د ههو ثاسخالا امان ادحإلل ىأ (روطمال هلوق) لامعتسالاتو.”تقوو 0 1

 9 ةارمر , ك سور ا امفطا ءتمدحأ قدصبال ن اهب ف طعل اة مح طرشّن ال ةغطاعال رع-ع ىنءعالو دج االحت أهرب 4

 ا ا رمل زوحالاكهءاعفطءنا زودالف رهطم ىلع قدص» رهاط ناك شالو ىمنغلا نعىوجرخ "لاو

 تاهو( يو فام شيري, | هيلعصن مالا ربحا ىلد عقرابهوق) انشأ راال ل جر فءاج فالغع هسكعو ديزتالل جر فج
 دليم عني ههوو مامالان ءةباوروهو (ةظيلغ ةساحت هلوق) ناكم ىف هلوةل تعن هنا ىلعر 4 ارهنا مهو أم عقد ١

 ديلا - 0 7 ىاكم_هردلابر دقن اب زة.ق.ة- هسا هبلب زأولايراسفةالصلا نمعنام ىتعمهن لف ز :اءامهنأ 1

 نجر رسل دع 0 هلوق) "علا فالح ناك 1 (ةفيشخ سات هلوق) هم هم هما اغلا ىف لمعتسملابار اتعاترانعل 1 0

 "حور ” تفاطوإب عفروأ ةمرق هنأ هناريغ سرجختلا ىضتقتالرهاط ا رهاطلاةاقالسهنا ههجوو (حئادهتلاقو
 لدبي 2 || ور ذامد دبش و ىلبز ىعئاملاو ىنغلا ىلع مزحةيرقلاهب يقال ةاكرلال اك هتفص تريغتف ثدسعلا
 ا ك١ ناكولف مههوج وهباوهممف هئوضووملا اورداب مسو هيلع شاك ص هللا لور باتا نا ةيانعلاو

 وص لأ هباوح .رصام عما ست ناكولذ هلوق ف. .؟تلق ناف ىب ناهد برعش نم مان ةدلطادأ عنماك مهعنا | سيق ش

 هناا تلق هريغل ةمسنا اب هتراهط ىلع لدي ال ذة ءحو ةراهطلاىىلوأ اذهف ةر ةرهاط هنالضف نا نم

 لمت هم تاجقلالعد رنا همد برش نم عنمام انش مهعنمل هريغلام تسال ة.سنلاباستت ناكول

 نءرا مالا مصءالذأ ل 4| ,يد2) ىلإ | هر ريس اي لعبام ىأ (اهمكح ةطباضوأ هلوق)

 هل سمو ىن.علا لاق كلوت نأد ىوجربس ألا عمت ىعاا فاضملا ردق نا والا ناكو طخ طفلي هلمجللل

 هلوةيام ىأْنغلا رحزا مءا ءاحناو ين امردككب سو.ءاقلا فاك ط خو طخ فورا طصب رثبلا

 16 ناكل ه.اعهفطعولو ث دل | هلمو (متابنج ارو هلوق) هن«مغلار ا ارفددعمازا

 ل 4



 ' اقرفالباقاطم ا 0 1 م هناضعان لد 5

 (نمعملا 5 نملوالاءز 40 48

 / ]الو هنماوضرلاو هيرتو هاك |لالع وهن هل فتكا مها ربل ةناددبف 9 0 1 0 5

 | فتح تاماذا اًذدهو ىلي ز هيف تامام سجخنالا وف م هل مدالا م ييمحل ىلع ةلابسلا ءامدلا هل سمت
 || ىذاشال اقالحت هلود) ىوج هنع ىلعملاد او رام ىلع دسفي فسوب ىأ ددعف احرحءاسملاق ل“ ةاذاامأهفأ

 | ثىدح نم هانمدق اماملَو همف تامأم سحن» ف هسا هي ] |هدما اركسحلال هلك أ ةءرحنال (كعملاريغف

 [هفمالكلا نالل.زارت>اللالفنمملادسس .2ناىلارشن 0 ) نامب-
 1 اهلوق) ىكواناككلءاملاريغىفتامول 2ااذكو وهلوقب تاماذاام أ ةلوق لدنأولهنا فاخريسغو ىوج
 لاقانه ن نمو لمس , ىربال مدال هنال جارسلا ف هعبخت :و هنأ دا ف مزج هنو (ءاوس ىرختأ اوىربلاعدفذلاو

 دم نعو خدالا ىل_عد _بقأ ناكنافذلأ اس سفن هل نكم ملا ذاام ىرملايداسفلا مدع ىلع جاحريمأ نب أ

 | دهو ءاملاىفهؤارحا تراص دقو همن همر لد ؛هعساسأال عدقضلا هم تدق: ىذلاءاملا برش ةهارك

 : امهولا قو انحش ه. ةةهارك الف هيؤضوتلاامأو رهن دمر 2 سنا ف ريعاذفو ةيعرش ا أب : ندوب

1 

 و
 أ
1 

 ! أ مداه ناك ناذيرملا هال قلم فورد - أح ن نر ارت ةودك فاطم ترو رق ,ؤاموز ةلادود

 ا هئمو (ملا لمعتسملاءاملاو هل 3 قيعلاى رج هيلتو (دس هي ىريلا لمقو هلوق) الفالاو ةفق ليس
 | ؟> هب قا»تام ى هد ناولحالىأ (ةيرقل هلوق ) صال ىلع هس الة وعد ماهئاق تالثلا تمملا ا ا

 أ انفي ان هورجلا فلاقةير قدي ماقأ هنأ طل ىف هلإءو هنموأ ماعطال هيدي لسغك ب راوئلاوه ع
 | ددرتكلذ قوأ . هوو فتالاو مغلا ىلسغك هن 530 ىف هطارتشا من ف هماعو ىهتن 10- طارخشا

 هو د ريما ذا ىنةيالمعتسمريسيال هنأبىنتلا ف مزج اذهلو ملعتللالاةوضولا يلعءوضولا ةيرقلا حاونأ نمو
 | جراخرمأ يلعتلاو ةبرق سدل هسفن لامعتسالا ناالاانمتاناق ةمرق ملعتلا تل نافملعملا در ىو

 ًامالمعف سا#ناوةذرف لكلل# :وضول الب هسا هنالال مم سمءاأملاريصد ١» ضئاخح اءوضوااولاقو هذع

 دمعتلت ًاضوقولاهناىتدشب و ةضد رفلا, كلذ صاصتخاج عزل ىقتعموا فاح ىددتالىك اهردق

 ماد و هلوق ىفام خيالور من هرأ لوالمعةصريص نأ اهالصم ف تسلجو ى هضةالصاوأ اف ىداع
 ا ماعلا هنوكبديلا غدت لعاوةر هال افانملان مكدصن , رفلاب هصاصتخا مومالكى ظتقمو لوف

 أةبرق ةبنالب ثالثلا ىلع ةدايزك اقافت المعتمريصد ال ث.>اهبنمطل امها غن اكول اعزارتحالل هنموأ
 | ناوالمعتسم ريصب م رقلا هن عم هنادي مرق ةينالب هلوقو رد لكؤ تهنادوأر هاط بوت ليغاذكو

 أراثاو ىايز ىصلا معوربك ا لاو رغصالا مف همذ قلطأ (ثدح عفروأ هلوق) لمأت هم ةوثالثلا ىلعداز
 أ ىأ قافتاثدحاعف :روأ بر قتلا اما نير مالا د> أ ل امعّسالا بدس نا ىلا ث دح عفر وأ ةن رقل هلوقب

 أف قاكلا ىفاذك ةبرقلا ةماقانال المعتم نوكي الد دنءو قا .ساعف حراشلا لوقو هيمحاصو ةغيشح
 | ءالمعتسسهيءالاربسب اض !أثدحلا عنرناد#بهذمن م ميمصلا نال يد ربع ملهم قيعلل عتوو

 ارا ف س نا اذا نما ناد نهد نعلق: اعلالدتالاوة مالا سعت نع ىادزل ارك ذاوكح
 فخ و رتاان لمتنا دعنا ع ريغ عف در اندحبانا تام اسع الولدلل

 ساقلاو هر و رضالالمعتمءا اريد الما مدي ترهط لاس ئاناوأ تنحلاوأ ث دلال خت دا

 0 ومنوأ هسأر وأانءالا ف هلجر ل: دأول ىتح ةحاعلل طقس نكساو ثدحلا ةلازالالمعتم ريص
 اك لاستغالا ررعأ ول ةرثك ولدلا عوقوو رثكدت ةنانممتانالانها ذكر ورضلا مدعا هدسفأ هئاضعا
 أ نمو ازجاةيلغللةريعلاف قلطملاب لمة طلخا اذا هنأ دس تلق نافج نيك ىنمانلا قالا

 اةرورضلان مىان زلا هك دان هايم يتسلل سلا, لفت ىدحلاندمل قاللانا مولسعملا
 | لمتسملا بس اذا مديقماازجالاةيلغلارابتعا أب لوقلا ىلع جر :هرورمضلاب ل ملعتلا نارهاظلا تلد

 5399 0 --ت |ناذارملاو هلو نمردلاىناموالمعتسمءاملا لك راصاهوكورئملاكءاملافثدحملا س جنا اذاامأ قلطلا ىف



 3 (نيكسمالنم ىلعز

 نيقب فلا نمد. او لكف لعن مئاب:عولخمال ءاملانال ةكرحلا لصأر يتعب الو ثكملا دسال هتعاسألا |

 ىلا -ةغالاب كيركلارستعامسهضعب ورشعة سن ىف رشعةسجتوأر شع ىنثا فرشع ىنثاوأ ةسيناسف |
 «بلالصيلا ف غبصلا نم ةساجفلاردقءاملا فىئاي ل بقو لجرلا سمغب لدقوةوضولاب هريتعا مهن أ
 مامالاد_دع بهذ! نال نظلا هءاغرا تعا مامالان عدباو رارهاظو هلامعتسازو ع لاا

 ىرحضلا
 ا

 توعهو هلوق) ىجاي زعراشلا ة هجن مه.فريدقتالاهذريدقتل اب مدتربغ نم لمعت_لا ىأرل ضروفتلاو| ١

 سدلو ستي نا هيف* لمت هجران تامول هناءاضتتقمو ىريل و ىئامما يف هلطأ (حنا هيف هل مدالامأ ْ

 نإ جمعا ىلع قرخال هنال ه.ق هوم ف دما ىأ طرتش لوى زا لوققو مصل ا ىلع قرفالذا كلذك | 1
 0 1 متهجراخوأ هسيف دل مدالام تومولاقولف|تمهبف هناقلاب سد: هنا همالكر هاظنا نم تعاد رظقتأ|
 كب كل فيوز ريشا (لئا- مد هل سدل هلوق) اه لحتالف هيلعو ىذلا ىنععنوك:نأز وحورح لمت ىف هللا اهدعنأ 1 1في | ةلمب تقسوةركتامنالاريش, (حاناويح توم ىأ هاوق) ىو تاكل رردلا فاكيفؤلا |

 ( هلي / 0-0 1 ,/ [[أوهىنملا/ ىوح مداةروك ذملاءايشالاهذه نافادارم سدلءرهاظ ناو ف:_كملا مالاك مدعت ىلا هنأ 1

 60 0 5 ىقتاماذاءام اربط ةبنالا نعردبل افو ره ىلوأ ناكلدلوملاٌةامزاكو أ دازولف ةناوراارهاظ ىلعأ] نأ 1 ةخلو نإ / كيا كلذك سيلوا.ئءامناكناو سند لمس مدهلام توهنا هاضتقمو مدلا لأ النال..لاب ديقملامدلا|

 هر النمركذو ىستن اءاملا ف هش اعموهدلاون ناك ام قاملاو اعلا نام لصالا ىرب ودو الئاسامدهلّنال ظ ١ كور نب امو, د || تاناورلاقافتاهمدسفبءالاريغف تامن او ةفينح نأ نعةباو رلا نم معلا وهمدسقي لدلقلا الا |

 2 6// أ هب ساءالهنا مصالاو قاملابلكللاو قاىلازتختاكل ئامدهلو دلوملا نام نوكيدق هصئام ىراق ىلع
 ا ريسغامأو : لا ىلع هتومءاسلادسفبءاملاريطك شاملا امنا لصف ىمتنا قاكلاوةيادحلا فاك | أ
 دفيءاملاناحارااناك اا وهيداسفالا مدع جل انرلوملا قامامأو تاناورلا قافتارد قي هناقءاملا د 1

 فاقلا ديدشنب (قيلاك هلوق) فال كيلورردلا قهن زجز والاكش عملا قئاموهامهيف تاماذا
 م هنامدلا صماذا قلعلا ىف مالاود مافالخر اهتم هنال ىاثلادنع سدد لمدلا صمولو ضودلازاك |

 تار ي ا بذالكه نال كل ذب ىع#نابرغك لاذلا كب نابذ ماو ءابا!فيقختو ةمعتملا مذ (تايذلاو هلوقإل ره 1

 3 لا - ةصإل 7 اذه ىلع ناك ام لكو لومعف ىازلا مضد (رويتزلاو هلوق) رهن هتاكرح ةرثك-!وأ ع جر ىأ دملاب بآدرط ىأ | ١

 فمر جاو روجر اى اوهو ىو ىر عري ** فو و هناك قو مضي وه5 نزولا | 0 د ارا رولا فاوع ءري_ و قودنصامأو معلانءاحهناف قوفعصالا»افلا ضد وهف نزولا[
 ذا طلغوهو دسفي هنمىقاطلا ناىلاىواعطلاراشأو .( هعاونأ ارئاسب كوسلاو هلوذ) رتل فلااهنمأأا
 رمكسلاو لادلا خفت دقو لادلاوداضلارسكب (عدفضلاو هلوق) رهنعدفضلاك لوك ًامريغهنا هّساغأأ
 هلوق) متفلاب ةعدغض ىثنالاو فعض تفلاو ممفالا قداضلارسكمر بخلاف ىذلاو ىدنفأ ون عمقأ |||
 هل ةرتسأل هناف ىربلا فالذم هعداصأ نير ةرتس هلام نا لاوابرب وأ امئام عدفضلا ناك ءاوسىأ (اقلط* ا

 ريضلاذار ظن همفو لبق ىو جرك ذموهو عدفضلا ىلع هدوءلريهذلاريك ذد تاوصلا (اهوحو وقل

 ءانأب هل قام عم عد ةضال اريهضلا لعج لوقأو ىوتن | هلءقام عم هملع لب هدحو عدفضلا ىلعارئاع سدأ
 وه (ناطرسلاو هلوق) ني«ت«ىوجلادبسلابي وصتقءاملانك اوسنمهاك أ مراسم حراشلا لوق ْ
 ريثك دادحرافظاو تلاخيو نكفوذودعلاعد رس ىثملاد.جوهواضأربلاف شدعبو ءاملا قلخنمأ]
 .اكحعفو رد صف «ؤوهيفتك ىفهانبع باذالو سأر الدان اوحرىأرهآر نم رهظلا باص نائسالا][]
 ىريمداعم ءاوهلاوءاا قشنتسيودحاو بن اح ىلع ىثعوهو لجرأ ةمناسةهلو نيبتاحن م نانوتدسم |
 نالساب لاقناملءنعبدسملانيدعس ثيدحم (هسخنال هلوق) رصوأ ةتتنكو رحل برقد ىم#و أ

8 



 (نيعملا هته نم لوا اءزجتا) 55

 | ضصوحما سهنتولو ىلاهتثا ارم _.ك-ل|مهردلا ضرع ىل-عةدان زب ليقوريشرا دقع لءقورثك وأ خارذب

 - [| “امال وعد لاحجيو را ناك اذا يراخلا لق ناو رهطرتخ [نهجي رخو بناح نمءاسملا ل دمت ريغصلا

 . || ةراهطب كا ناديفت هلم اذه مرنم ريدك ةراسع نأ لعاو ليت رثكلاو ةلقلا ىف ءاملاك تاعئاملا ٠ رباسو هسمقام لاثمأ ةنالث جور نمديال ل.قو ه.فامجو رخالاروط» ال لقوىراسلا ةلزنسع هبال
 ]| نظو كانا نكل ىراحلا نعم ف نوك,هنال كل ذكوهو جورخلا لاح لوحندلا ناك اذاوهاستا ضوحلا

 1 ءامملا لاصتال هضعب هنمجرخءالتما اا مثرمالا لوأ ىفئث هنم رخص لن .المربغ ضوحلا ناكولهنا 0 ظ

 4 ردقلا جيو رذرهطمف سحضءاملا جو زخ لق هثالتما دنع هنا هتباغذاذ نم ارهاط نوكمال هنا هل ىراخما ل ضو يبو
 ]| كلذ هتم جرح ماس ءامءاد تب اانا: مناكولاكر وهطلاى راجاءاملاهيلصتا اذاةراهطلاهب قلعتملا بو 0 ا
 وهو سحن ةراهطلاب هيلع كحل لبق هنم جراخلا نا ىلاريش مهمالك ثدي ىراجلا هاما لام: الردقلا 4 2 ليف 2

 ا ءالا هيف لخديريغص ضوح ناك اذاو ةياقولا رش فو لاق جاحريمأ نارك ذاذكرهاظوهاك كلذك [|] (و : 3 نومي |
 ا هلوق) ةناخماىف.دقعاواةلطمزاونا يفي ةياردلا قو زودالفرثك ًاوأروعق لقأوأ عب رأى اعنرأ برج هي ا |00 1ن ليم راخنم ىواقلا ةيلدو هتئاوخ عجب نطعوشولاز وعباس جرت كااليزم ١ مي عير 6 كارم كا

 الا رهو (نوعيرأو ة بنام املال وح نوكي ناريتعب لءةهلوت) رشعلا قرشعلابريد-قتلا ىأ (اذهت 0 :
 ]|| هيلع نهربموهو هلوق) حارلاهناذي ريوظلا ن عربتلا فو (ميحا اوهوهلوت) طا اك طاستخالا

 3 - 7 - : ب .٠ هاا . : هر *مم 0
 1 هلود) رردلاكشالاعسوأ ةرثادلا نالرمشع ىف ارم ع نأ تس عبراذا رادقملا اذهنأق باسمنا دنع 2 0 0

 1 ود دورول ةلو دوم اهاعج نمىلوأو دو اهدسعبة لاب تفصوةركنام نوكت نأز و<(ةنمتب به ذيام 0 47 3 +.

 || ىراحمالمقو هلوق) كك ذمدقتملاىراح اءاملا ىلع ةءقاواهنأب روتلا ف ناحا ناوفيرعتلا ىلع ةبادلا 47 ف دل

 0 ابراج ساثلا هدعب ام ىباي لا فاك ممالاو ل.قبلوالا حو ةيادحلا قوراتخنا (هلامعتسار ركتيالام <
 || [أضودف قوف نمرونلادسول هنأ هءلععرفو ردالوأ ددع هنابرح نوكي نانيد قرفالربوذتلا ىت هملع ىرجو

 الأ دنعو هنمأض وتو بازيم فرط قءاملا هقدر بصو ضو نمارهنرفحولا كوز احددمال» ىرحام لدر 0 4 1

 رص رثك ًاقهفصت هيلع يرح نا لي قو هنىفملاوهاذهو هرثأ هئازحا قربملامزاج هلفسأ نمرخ آ أضوتتف هءف ير || لجرلابوأ ةفيجءيفولف (هرئآريل ناهلوق) لو مئابناثهءؤضوزاسءاملا عمصتانارخأألاهفرطأ] كيو مستلم "سم
 0 |نمحانمل هلة ريريغص ضوك اكرادتم قرفل اوالزانءاملاو ما ضوح ىراحاءاوقحاو ظوح أوو 2 م

 3 ءاملا عني سع ىف س +: ىه نب_هكو ىتفب هناقلطم بناوجلا لك نمءوضولاز وصرخ آ نم رخو بناح 0

 | ريثكح هنامهضعب عتترشع ف ارشعراصاط سولو ةعسالد قعوأ ضرعالب لوط هلولورد ىتفي هب هنم
 ا | فاوحلانراقتد_:عورت الا بناحلا ىلا ةتاجتأ !صواخ مدع ىلعةرثك_!ارادم نال فالح هج والاو
 1 ةيانعرمبب ىأ هرثأر يل ناهلوقو قمعل نال عطسلا نم عقي لامعتسالاو هيلا صولخلا نا | ىلع بلغ
 ١ | لعب )ناءانعم لب هرك ذام ىل_ع هلج نم عن ملا مطوهو هلود ناف ث< ه-.فوهردعسلا ىثاوحلا ف نكد

 || هزوج كةريصتلا,راصيالا هيداراهناير وتلا فباجاو راصنالاو مشلاو قوذلاك هلعوضوملا قيرطلا
 || باصنلاق (عوقولا عضوم سقي ل_ههلوق) نورصمت منأو هشح افلا نوت نأ ىلاعت هلوق ىف ةمالعلا
 || هلود نمدافت_موهورريغتلاءالارثءىفامتعناك اذا اقاطم عوقولا عضو« سال هنا ىلع ىوتفلا
 ||| هرك ذاماذه ىنعفانراحن اكو لو هيءوضولاز وال سدقلا هطلاخام لكن ا ىنركلاركذ ركل ىرا< اكوهف
 || سنت اذاف ىراجلاك الهلع جملذا عوقولا عضوم سون" مدع ىلع ل ديال ىر احن اكو هف هلو نم فنصملا
 || عضوم نمكرتي ناءانعم ( ساب هش رمتناكن اق هلوق ) ىلب زس42:نأ ىلوأو ريغنذ ىراجنا نم

 || هوز ءدس رمت اهلشض ىف عرذأ ةعبرأب هيادهلا حور ض عب ىتهردقوأضوتي عربغصلا ضو لاردق ةساجتلا
 || فىأ (ام-مف هلوق) ةياورلا رهاظ ةيثرملرديقمريغاقلطم عوقولا عضوم سذعتب لوقلا نا عادلا
 ١ | هريدتعان م مسهنمو ك,رحتلاب هرمتعا نم مونذ عوقولا عضوم سدهت» لثاةلا فاذا اهرب غوةيثرملا



 3 (نكهالئه ىلع) 1

 ارشعل ة 4 ةصرح لع قىو# الو: وشمل ةفص هنأ وأن ناك 4 نياك لكتالا لف نوكنأأإ

 رمشعلا رامتعامت ناك عراضمىأ فاضه فذ ل مسأن نم هلوقامأو خا امنلا فيرتنمأ]

 أ ناالاد-عنع ءرهاظاا هنا ىامركل !١لاقو ىوتفلا «لعو ثمالاوبأ لاق نيرخأت احا راتءرشعلا ذا
 د.هشلامك121فاكفو 1مل ىأرا هضا ,وفت يملاوهو مامالا نعرهاظلاناعضومريغفهبحرصلا |
 ردا قو اثيشم ف تقوأ ال لاقو مامالا لوق ىلاعجرمت ةرمشع ىف ةرمشع» تقوب دهم ناك ةعهع ىنأ نع |

 تناورونلا ف نكلهبلعد + لصأ ىلا عر بالر.ثءلا ىف رشعلا بري دقتلا ناو بهذا هنارصأ ا نعأأ]
 مالعالا نورخأتملاهبى 5 اذهلف ماوعلا ن مهل ىأرالن مق ىاعسالو طضأرشعلا رامتعا نأ, ريم

5 
 ل ل فديي_. 5-0

 ليا ردكم ع 1 0

 2 ”اييعلا هدف شحقوف لقا لعل لقاراس تح صن اذاالا ف لاستغالا زاح هل غسأ نو دارشعءالعأ ناكولذ 1

 ١ رعت سهو | رثعلاغلس ىتحراوحما مدعب رردلا ف مزج نكلز اوحلا ه..ثالاو ىدنملا لاق نورخأتملافلتخا ةسان 5
 : لوو 2 ل ةعصقلاكهنالالالصتمن او فةسملاكهنالزاحدجلان عالصقت مءاسل ان ابقثفءاملادجولو قالت كءمو

 «بدإر .ر

لا ةربعلا مثرهش هلفستل تاه هبذ عقوولال س هن باكهدف غاوول ىتح أ
 سيئر جب 0 ستنال. دعب صقن ناف عوقولا ه

 101 6 / طاسنالاب رهطال |بدتم رمان اك اذا لبفلا ةكربهام َّنا قع رصوهو يجلي زرهط»ال سكعلا ىلعو ْ

 1 "ايري -/ ايذكدتوءاتل | تاس اروع هفذح دن معو فوذحم ه ةرشعلازبم نا كلاش (عرذأ ةرشعىأ هلوق) هدعب ا
 3 1 د -

 ١ أ عار لاواركذ مدودعملا ناك اذااديقم زاوحلا نأب بقعتو لق اذكففذقلل انه فذحما راتخاو 1 0
 نير نر. سكر, | ىفاشلالاقدهارق) مالكلايقتسي هيلو عارذلاكذيبعلا ضعب نال ءأتلا فذح نتف تنءانهأ 1 3 /

 كلاملاقو هلوق) هناوج ى أ سواممخ : لمحل يتلق »الا خلباذا مالسلا هيلع هلوقل (نيتلق ناكناز وح |  1موو/ . هتلر .
 7 9 لإ 5 انلو ثيدحل اهمعطربغامالا ةيش سنن الاروهطءاملاهتنا قلت مالسلا هد .اءهلوقل (ريغت لام هبأْضْوَي

 يسعد( لدن ربأل ءاورامو اثالئاهلسغب نا لبقءانالا فدل سغ نعو مادلاء اما ف لوملا نعماللاوةالصلا هيلع هنجت |
 0 00 ّق ايراح ناك اهؤامو ة- ءاضبرش فدرو هنال ثيداحالا نن:اهة.ةون ىرالا + ءاسملا ىلع لو كلل اممامالا 1

 2/ يم 0 // قىيفالام اماللة>الاذكوتب رانععاستلا ضر احمو فما | 5 لي هذي دملابةع دق ركب ىقونتاسلا 1
 يل 0 ١
 0 0 0 هكر د قراغوقرخ تيان تاشلا نمىتمءلا لاق ىت>نيث دحلان م ةعاج هفعض هنال نيل ثد دح 1

 كير 00 50 ةدصا_خعس-» نئلو يا ز هان ورام ض راس الة عضل ىفاشثلا مامزلل اههعابت اهدشعمىفا ورلاوىلاز غلا 1

 0 ا (ىراج اكو هفالاو هود) سف ةساحتلا مواقرال ف.عضدهناهلاةح ا مدعىنهملوقنف ثيد 4

 ل 0 1 لإ ل يق هلوق ع نمءاغلالادباىلوالا نأب اب زلا ضارتعا طقس :هيلعو هيلعح رثئذلانئ لاف عقواذكم |
-« . 2 

 0 9 ةعلرو م كر 0 زلانتمن 3 اوفا دواس ىلع ى 0 ستائر اراه عراك

 7 ا ع تمنت قرشا
 0 *هرر | هميفصت ىوحمنا ىزع (هحاسملاعارش هلوق) هدارم ىنخاعق نيقةغادنع ةهلوعت سا قعد ةماكب

 هالك اوما .دخاهنا سنقل ىف و هءلعىوتفلا ناةءادهلاف ضان ركل عارذ ليقو هلوق) هب ةيئاثللا

 اذكه تاوملا ءاحا نم ةيانملا ف (ةياهتلافاذكهلوق) ب ررغم كسلا عجم ة.سراقلا (تذمهوق)

 تاق نا عارملا نا مهمتك ى اوك ذةحاسللا بادصانالر از ه.ؤ نكلوةحاسملا عارذانبادصأ ركذ ش

 تدهريعشلاو ضعت :روؤطت ه-ةداما هذعب نواب تاريعش تسع بصالاو عيباصأ ةعيرأ ةضيقلاو | 1

 عمصأب :اههمْدب قرقلاف هءلعو (ةعباس ا :رملا ىف ةعاق ع .صايهلوق) ىوج نوذرملا رعش نمتارعش |

 شاول ق3 نعد واهو هلمسها | نيعلا خفي (قمعلاهلوق) 1-1 هس لوالا ىلعو طقف ةعاق

 ل طعن عطقتب زكا اذاهبال ىوتفلا 4. ءاءوةرهوجلاق لاق (فارتغالابهتحتا امرهظ»ال هلوق) هوو أ

 ضرالاهحوءاناذنعأ اذاهنا عاب زيا عتضتو ىفاودذهلار امتحن او هو نين كم ىفءاسالاريصي و ضمد نع |

 ردقمل د :وةناورلار ه |ظ ىف هيفريدق“ الو وق هديؤت و فارتغالا سني ناكناوهناءاضتقمو كي |

 ل 1 7



 0 (نيعملا مف نملوالاءزلا) 0

 ١ انما ئمءاحواهءادتبالازاح تفضأ اذا ةركح ملا ناناو-رص دق فاهم لالا ٠ ىحمىفانمال

 1 ه-دطرت_عه تسلثا اقام صعب ىهفاهلماعل دق اهحاصا فصوةس اا2اهل_مانأت ىناثلا٠ نعف

 3 2 تاصتال اتاراعنا معاور ورجتو راحان 1 لال هناي ع لم

 1 ةيلغلارطأ م مهنمو رثكحأف نيفصو ريختر يّتعأ نم ع ن م م-ممو اعل

 91  انصأ ىل_ءقباذاءاملالوقنفهبق.لبام ىللوق لكل م<لاوقالا ني قوم طا أضن نءدالو ءازحالاب

 "| | لاكباما نيرماد-_- أيد هىقتلاوزحملاد.ةمراص ولازناوهن* و ضولازاجعانملا مسا هسنعلزيلو هةقا1دخ

 |هيدصقبالر هاط ئثب هطاتد_ب مطداما ن رمأدحأنج ارتمالا ل مو جزتمملا ةسلغب وأ جا ارتمالا و
 1 تاين بشت ”الو يطرب غنم طال_ةخالاب نوك.تجزتمملا ةسبلغو تابذلا برشا وأ ف يطتتلا ف ةغلاملا
 ٠ | نالسلاو ف ةرلاءاقلةريعلافادنم ا ناك نافاعامو | ادماح نوكحج : نااماول_دالع ءالإ طلاخغا من
 1 ناو هلامعتسازوصءاضعالا ل عىرحاق.قر ماداسخ ل قل اذ_هنمرجعشلا قاروأب ءاملا طالتخاو
 ا 11 | اذكو عصالا ىلع هيعوضولاب وحال عاد نأ ن نم أم ...”امدربالو قيسايةثالثلاهفاصوأ تريسغت

 0 مس اهنع لزءملاذااعف مالك ل1نالةقرلاءافتناىلار ظنا رم ع ن نمدن غسص ةلاح لال تواذا نارفعزلاءام

 | ذوخأم باوجا نمرعلا ف هركذامو طقاس يلد زل مالك قر وغلا بح اصريطنتف ىبليزلا هرك ذاك ءاملا
 7 1 الوأ اهضعن وأ اهلك فاصوالا قءان افلام نااما اولخصالفاعتام ناك ناو ىباي لا مالك حيرص نم
 10 اوهوهتراهظد لوقلا ىلع لمعتسملاءاملاك الصأ :ئش ىف هفن انضر نافالصأ فلاخ
 سكملاب ناك او لامعتسال ازاح نزولا ثدح نم ىاطلل ةملغلا تناك افءازحا ةيلغللةربسعلاف ةسمئارل
 ْ / تالا اقلك فاصل نانا, باناب اسيا زي

 | نول كغ ن اف هجولا كلذ نم ةملغل ارمتءت عطلاو نوللا ىف هغل اخ نيللاك عملا قهفل اخ ناو اهرثك وأ
 || ىداضرأ هجولا كلذ نمةريتعم ةءاغلاف عطلا ىف هفلاضص عطبلاءاكوالفالاو زاوملا عنتما همعطوأ نيالا
 || لب هقالطا ىلسع سدل طف عطل |قريطبلاوءاملا نيد ةغااخم نوكوالفالاو زاوجا عنتم | همعط بلغول

 1 أ ةثراا رمتعا نذ طباضل اذه نع جرذعال اعصال اءر كح ذام تدجو تامأ: اذاف هعاونأ ضعمأر امالاب
 نينا ءزارت>اللءاملا مساهعنعل يلو تعي تادماحما نم م طلاخلاناكاذاام ىلع لمحت نال .لاو
 00 نمطلاخل ناكاذاام نع لمصاهرثك. اوأ اهاكفاصوالارهغترتعان ودنا ةعالاءامو

 00 قفاضرالا لكى ةفلاضماو
 .[|مهفاقالصاة فا افعالو تاعت أملا نءناك اذاام ىلع لمحءازح الاب هما* لاريمعا : نمو نيغص و وأ فصوف

 .[ألوتسااذام ءازجالاب ةيل غلاراممعا فرك نيل يي زل نا لعاو سانا ن | نمريثك ىلع لكشأ عضوم هناف
 راب انا قامريغو عمان ءلافاك ااا تحا ىولغملا كد همكح نا اولاقوماو رارهاظفف 0 ذمدعل
 || يشف نكل عمو رهتو رح مف لجرلا سن اوأ قلطملا ىف ل معتسملاءاسملا تلأولا هما ازجالابةيلغل
 ١ ناال نخب ل نءهج رن اوهو (غ ارجاهلوق) امهتس قرك و نس جيذال ةينأن هولا

 ىلابواملاو ىناثلا ىلاىزعمءازجالارامتعا ناريسفتل اذه ىل ءاعدو ىندعرثك أ نزولا ثيح نم نوكي
 ذك ةقراا ىهو ةفصا اريغتت ال نوال اريغت هنال مصأ ىفاثا لوو فاصوالا تح نم ريغتلار اءتءادجم
 نم هرابتعالانال.ةدقونز ولا ثدح نمءازحالاراتعا فذصملا مالك ىف تشي ىذلال وق طمحملا
 |ةاغلارامت ءاىأ (دهملوتودو هلوقإ رهنراركس || مزابفقاروالاةرثك ارق فردت ةغصلاث يع

 0 ل ىناماادارملا لب رظن ه.ذوءاهقفلا هءاعل ططضامأ (لوالاانهدارماو هلوق) دهملوق 00
 || امهفالاو ةغلىأ عقاولا ف امهنيب قرفالذاا هز وو مح ارسكورهنلا ىفهلوتوى وج لوالانممعا
 رمادا لع < رشع ىف ارمشع نكد | :1ناهلوذ) حراشلا هرك ذاك ءاهقفلا حالطصاى نارباغتم

1 

 قا
 24 نا



 3 (نكسمالنم لع)
 ةساحنلا هيلازتو برش نكل هنأضوتب ال فكلا ىاهنولر هاظ نق اروالا ةرثكم ريختملاءاسملا نا مهاربا
 (رهاط طل مطل بسريغتءاعأضوتسالىأ هلوق ) ىمتنا !هنامب ىقأم سام ىلعر طن هن .ةوادسقهنوكل |

 دك ع اسنامنوكمأل خل نود جلا در معن الفن ملا مالاك حالصا ىلا :ءازلا تن راشلا
 طاع نودنءاملا ني د“ درهالاو طاخلاب رعش , مطلا نال فن دملا مالك نم ممهةتةدأن زلاءذه لاق | ٠

 وهود - او لاعب ىتعملاو طفلا ىدحت رح - ورح قاءةرهاط طاذمإ ٍطلا دس هلوقىف واخيط ىف مالا ١

 بس نم ءالاوهو لوالارا ايد. ةنادعب رضتوهو ل عقلا قات قاغلااو احنا ناباوجاو ز وحالاا

 راعالااريغراصف لوالابدمق نا دعب هب ىاعت طاخ : نمءاملاوهو ىناملاو د.قمري_عدهب قلعت لوالانافأ]

 الصأ لاؤسلا دربال ف مذا نهقلعت زاومن لعغلابىنا املا | را قلعت نيعتبال هنأب بقعتو لقاذ- ال
 ءوضولازوحال نكت دربول ن اكن |ءالق |. هاو صخحنا عطول ع ء_.بانملا ىف ةهرهاظ ىلع سدل (مالقابلاو هلوق | 1

 ءالقايلا< جيرو ءاملاوعالقاملاوأ ص منا مطول ةناخلا قارنت اذه سار علا ىف نك.زاءالاوهبأأ| :

 قاروال ذكر يغتام ىلع عطل فاعع لك ثناذه ىلعو ر-مملاقلاف هيءوضولا زوحال هيقد_حوا|

 نا لكشبامنالوقاالوأ ند ءاو-زمطلا سفباذهو نذفلاب قار والا ةرثدكب رغتلاوا تاكا ا
 ريغ ناو هلوقرهاظ نا نع راس كل نك س داو ندثلاب قار والا ةرثس كر يغتلا نا ف: هللاراسةع ناكوأ ١

 هفاصوأ لدبأو نكل ىوجانيخرص:ل ناو ز وحال عج لا هفاصو أ ريغولهنا هفاصوأ دحأ ر هااأأ

 بحا هر كح زووعو ملا تو ةلمسهملاءاهئارم دك طلاع اكلت اذ نمفصو هلوق عيبا ْ
 20000 0 ا اى عضوي فورعم 1

 هذهورردلا ىف لاق (ساسرلاك هلوق) ىتزءفرفتقلاودملا نيعت فلالاءابوةكمدج واذاو حاملا أ
 ريدغل ةيرشالا لوعت لاك شالا هوو ىرتنا لكشم هموم ىلع هناذ ةيرشالاك ليقامز مسح ةراعلا 5

 لاين أب ةرايعلاه-. .>وت ناكمال نسحأ لاقااو بارت ءاملا نم قاطملاذارملاوأرصشلا نم ةذنتلا 1

 لاما تنساه -- ضماحم ه5 قاس هل تدن ساد رلاو ىد اا هزل ةيرشالا اهيدارأ

 قال 0 هلت ابن لكواقا هل نالرمشلا ساهل ع قاطأ ابتاو لكؤب و رشي
 رمقاس ىل-ع ناكامةرهشلا و ربمتلا اصلا لاق ىدنفأ ىلاولاقاحلاقك ذاع لفغنذ مكوهفأ]|
 سوماقلا و نادع» رصألاو مهنلاو ىلاعت هسا لاق قاس 500 ؟,ملامتامنلا ن ممل او ضرالات امن 1

 ناسسانملاناك تاقناهىدن :ةأ حون علطو رهظ ىأ ىبهتنا قاسريسغ ىل_ءمفام تاننلانم مغلاو

 مزلب ءاملا عبط اذ و (ماريتعم |مهش لك ناكولذاتاينالاوءاورالان ودن السلا ىلعرر دلافردتقياا]

 هعبط قنا نههأ ثمدق اع ىناولا باحأ ت تاقءاورالاوتاينالا مدعل هعمط ن ءاحراخر بلا ءامنوك نأ 1

 مزلتسسي هنالتابنالا ىلع باول ىف ىناولارصتقاو ىبهتناراحلا املاك ض راعلهتاينامدعناالا تينا
 سامبرلا (ةدئاق) ىدنفأ حوف تدنتالو ىو رثةيرشالان ات سكعلا فالك و ورمتدنملكال ءاورالا|] ١
 ١ ضب لوةوهو هأوق) مرتومانالك رسل ادق: امس كوعاعلاو ىرخملاو بسلا ر معقب كلانا ١

 ةيلالدت .رشرهظالاوهو ( هيأضوتد الهنا ط هاو هلوق) ىلبزلاو ةيادهلاو ربوذتلا ىف هيلع ىثم (مشاا 1

 هنا ىلحمالاقو لمن لوالاوك ذ ذدع ىفاكلاىف |ىفهبوصو ناضعضاق مزسهيو هحازتما لك هنال ن ناهريلان أ ظ

 مهنا نم ىلنزلا ىفامو ىمكحلاو ق. 0 ءالاو لاف ىفاتسهقلاءدقءاوردلا ىفو ره هحوألا
 ىوجرظ:ءازحالايريتعت نارفعزلا ةطل اذه نوك ىف (نارفعزلا لم هلوق )رحب ر ,ظن همف هحازتما لمكي

 لاسحناو ةركستلا نمىلاسحلا* ىتعمو زاب بقعت (حلا ضرالا سنج نم سمل امم ريغ ناك اوس هلوق)
 ريسع نه «ىلاحتا ىلع بطن ل ىقهنلعت اخ دامو ىهرريل نامب ن نهنالذودد ىلعالا ءركتلان مىأتالأا|

 داابلاغ هلودوهو اهرب ريغوهو ناك ابد ضرس 6 وزلو ةذاضالاب فرعت:ال ىل هوأ
 ةامعت دا :لوالان تاس املا . علل ىنتنا بارعالان لدغ اهنايولغ



 | (نئعملا و نم لّوالا'زا) 3

 ا ( فاصوالا دحأت دسقَتلا ن«موقي هنالاهرثك أوأاها فا هوالاريغت مدعلد مالا طل اذه قوريعلا

 ةقراماقيلد مالا ةطلانعدرععلا نال كلذك لوأرثك اف ناغصو زيت ذا لامعتسالا زاوج مدع

 ناك ةاذاامف فاصوالا ريغ" نودنال.سلاو ةقرلاءا "نادر عارفا والاخ نودنال.سلاز

 ءاملا مسا قالطال“ املا نول نار ةعزلارب غن اولامعةسالازا اراوح ىذتق نار ةءءركجصا دماج ط طااخحلا

 هنأب وءام برش ,الما-ولامت هبرمثن هملع ثذحال هنأب وةيدفلا هتمْز هل هعمساول مرخانأت عمو هيلع

 امهع>رهتالاكو لاو ناءالاق ملسنمأو كلذ سن الاناب ىدنحلا باحأ و زح هارتشافءام ءارشب 0 1

 1 ١ نافهنغسصب اللا<ناكاذا اذهوايولغم ناك ن أو بع ءطلا نيعلمعتسا هنوكل ةيدفل ا موزلو فرعلا

 ريمضلاووا ىععناواولا (ةحتارلاو عضلاو نوالاوهو هلوق) ريان ءردرقذ ننكر إل هل عيضلاز أ

 ٠ 1 | عطلاوأ نوللا ف اصوالادنحأ ريدقتلاو ىهولالالاو فاصوالاال فاصوالادحأ ىلع رئاعوهو 8
 | فاك الوال تكول داوزوع ضرالا سنجر ناكد (ىفاشلالاقو هلوق) ةئارلاوأ

 ||| ناكما مدعل ضرالا سذج ن« ناك امفالذ هوو نارفعزلاءام لاقي هنا ىرتالا د.ةمءام ىجلب لا
1 

1 
]| 

 ا

 || ةهلعدنا ص دقو تاه.هند ان هتصقو مر هيلاوردسو* اعولسغا مالسأ اهءلع هلوقأت و هنعزارتءال

 اردو ءام ل ةغب نأ لس تأ ني- مصاعنب رسدق مالسلا هملعرعأو ى ىدعأ ارثأ هيفءاملتغا مالسلا

 ىنومن !ءاسملأ هماعاسصد لو هن ىق* ك اوبنعوهو ىمط# ايهسأر لسعو مالسلا هم هيلع ىل دعا اذكو

 منام نءلوقذملا ن ححل هلوق) انيهذكى فاثلاث هذمن ءريدعلا ناىدنفا حونرتد ذو

 : هلاقارو' عوفورثك | نيفصو ريغتب زاوملا عانت ان مفصملا مالك م مهقنأم ىل 12 دلك

 ةءاقالالوطب ىأ (ثكملابهاوق) ىبراف ظفل وهو ةمملا لاذلابوهو ذاتسا عج ةذئاسالاو
 لق مملاو فاكسلا تف ى مو ةعبارردصلا قو ماقأ اهكذو 0 ما مذد ثكج مر دصم ميلا ثيلدتي

 ١ رة سايف وقوي هنا ناله دق نكمل عن ا 00 هلوق ف ا+ّىرهدقو

 ا نم ىل-ذفأ ضو ا نم ئىدوتلا (عرذ )روح لولا همزاب الف ةرا نط اوهكش لا عم لصالاوزح

 ||| ضوحناف د م ىلع ىتسيا ةهورد ةلزمخإلا_غررصعل
 | اندنعو ةساحنءاسملا تارطق لكى ناكف اهتئزَحت ى هانةئالاهنال تلق ناو مه دنع سوفت اهتاف 3 |

 3 ليةالزيحم أزد هال ىذلاءز زمان ىأ هيدارملاو وفن مهو أرحب ال ىذلا ءز 4| توم 2 ا

 أ هنال اشي نأ نككو ىوج هتراهط مدعهجوام (رهاطب سل ل.ةو هلوق) انذعش 0 سلا
 ]| ةريخدلا ع نعرعملا ف تنأر مث تارهطملان محالسصو بيط ىلا ةلاسالا نا اكد انفو نتن ىلإ هلاكتسا
 5 أ نمتبارنا قام يمجلاو سب هريغتدتشاو ريغت ادا ماعطلا نأ س 2 لك ب ام لووو فخكملال و3 لمت 5

 || نممهفاع حرصت (قاروالاةرثكب ريغت ءامال هلوق) ىببتنا ءاذئالل هلكأ ناو نسال هك
 1 ثدح ند هريغت قاروالان انمهافن أ آحراشلا هرك ذام ىلع ءاني هفاصوأ دحأر هاطريغخ ناواقباسهلوق

 ١ اهنو كح قعرصقلاب ريغت اال هلو5 نمامو ةذياسالار يوت نم م ى.سام همو هلا اومطلاو نوالا

 || لع هاج نأ ىثاو- فو جارسلا فاك لوصوملارهلوقنملا ناالا د | ىنعم مص ناوىذلا ىنءعةلوصوم

 هءقرطنتو قاطم ءاعتسلت و ذملانال انههرهاطل اوهةلوصوم اهنو 1 وهو ةعب 0

 ١ قاروالاع وتو ياهلو )ق اروالاع وقوب هفاصوأر بغت ا قالطالا فصوا اهب نم ملعام ههج دو ىو

 اً ريغتت هنالهلوق) فوصولل ةفصلا ةفاضا نم قاروالا :رثكحلا ةفاضان اىلاةراش اهم -
 ١ دردهفالاو هم الك لمص هلعو هنذفل هذعءاملامسالاوزير ملا ىف هللعو هةقر لزتذ ناو ىا ( هفاصوأ
 ١ ١ عا ةذناسالا زوج ناوملوت نم حراشلا 1 ذاع الدةسم ىوحا هفرطتو ىبهتنا عنعالربغتلا

 || قلع ىايزلاهركذ امد راشلاهسلاراشاام فا اونو نذكلاال ريغتلان ا همالكه_ءاعلدىذلاناههجوو

 | نيدجان نءعىوراذكهءاملا مس ألاز هنال هرءوضول ازويصال ىاىلاةثيح يمل ازا !لدلعتلا هجو

١ 
(0 

ْ 
١ 

 ا

1 5 8 
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 َُى (ىك.هالنم ىلع) ؤ

 ةروةعىلع م42 وقعدب رمال هنأ عئارمشلاب م ماطحخ مدع ىنعمو أم امدح لأن ه ىلع لاستغالا بوجو

 زاوح مدعام اوكار ءلاكهةذاو نمو ىفاشلا مامالل فالح ةحاصلالاعالا ءلرتن ةرخ الا مهر هكا |

 دزءرافكلاا ىلع ءادالا ب وجو :دئافف هءاععمج ووفرال..الادعبءاضقلا وجو مدعو رفكلا قاد | ْ ١
 مدعنا ملعاواعاجار ةكلا عمعادالا ةعص مدعن هتلءام ءادالا كك ارتن مهمي ذعت ةداب ,رمهعاطت لئاقلا ١

 ىوج ولاداةدعانوطاخماند دع مهنا نمارخ [ىوجلادمسسلا هرك ذام ىفانيالاند نع عئارمشلابمجباطخأ]
 هلوذ رهاظواولاق مه افالح تاداسعلا كرتيالناعالا كرتن نوذ خاب اكماقتءالااذه كرت نوذخاؤمف |[ أ

 ىأ (عئارشلابهلوق )ل ,وأتهفالتو مهدات نيلصملان مكن ل هلوقوة كح لانوتؤي ال نيذلاىلاعث ||
 ديد سريع هلوقل لماعت (حا لول هنال هلود) اقافتا اهب نوبط انف تال هاعم او تايوقعل ماو تادابعلا | 0

 لوقلاَّناىضتنقر رسول هلوق نال ىلوأ ناكل حا لاس الاف نيم اطاذعرم غاوناكن او مهنال هلوقب هلدمأ ولنكل| 2

 ةرانجل اين هنأ لبق دق ةنأهم ف (ةبأذ ا. سحصال لاستغالاف هلوق ) كلذ كنس دلو لسمريغمهبأطخخ نك

 اهئاشنا م اوماودلف ةمادتسمةبانجلاّنان ممدقت الر ظن همقو ىوج باول ا ميالف هدلعو مدقتاك

 ندنالاو ) ا طدترم (حالاقيل هلوق) ةعوزمماغلا مدعىوعدفأ

 لشن هو سلا خب ؛اذاىصلاو قاف أ اذا نوندللو ةفلوزع فود :ولاو ةشي دملاوةكملوخ دا ب دن اذكو أ

 اذإاةضاخس الو هلةقدارب ناورغسلان ءمداقالو تنذلان مسئاتللو اهآ اراذاردعلا ةلياو ةمادحللو تيلي

ُ 
 أ

 نمو راحما مر لاسغا نال” «نمو*ا 2 ايرطالا ستر يفر كل ردح نو:سلمانمو اهمدعنقن ]|

 اذكوورال نون اكن اركسلا لهو هماعىب اللا دكو رسما لاعممروضح دارأ نإ لسغلا بحسم
 لوهفملاوا لعافال ةمسنلابوه لهواهم.غا غارفل ادعي وأ اهل البدني هنا ىنعم ةماعلا هلوق لهراظ تاو أ ! اضن : |هل سغ لح الو تا ا لسعن من د_:.هناانمدقوردادي دجايون سل نلودي دش يرو ةلظو عزف ||

 رهط ن نسحالا لق نمو اهتاس: ادا اهلل هلل بساع رآع قع وا (حاأم أضوتبو هلوق) نأل

 مالك ى عقاولا كلا اردةالاىرخالا ف فرعنيتراهطلا ىدحا ىف عك 4| معاذاهنال نسح الايربعو رسخت |[

 مانلك أبحر لامس تقطل مسج هرمعق مهضعن ن ةودودجداملا املا ءاني هوه رعت فما ١

 ل أمح مدعو ةحولملاو مان لك امحو ةيودعلا همف لصالا لون انال حملا ىلع قداصريغ هنالاش الرع

 دقعتسءام ءو رهن ارطاقتمناكن ادريلاو حلل نم باذاموا دخل اورطملا ءام * اهلا ءاموان يش ناضراع مان
 ىفاثلاو ةءاصال اهتعبمط ىلع قايلتالاَن قرفلا علو للا ناب وذ. لصاحما ىأ ملا ءامال حمل اهب
 دعب هؤام نوألمف هم .هلمل [ةعيمط ىهو هيلدا عسر سال لا اعاا ًانردايرتا مل لا باعث
 ءاعو هلوق) ىدنف أىنا اوءاملا عم ءطل مال م هناق ءاملقتااذاد 1 فال ةضفلاو بهذلا“ ٠م نايوذلا ا

 داربو نيعلاباضوتن ىن-هملانوكمف ىوج هملا فاضملا ىلال فاضملا ىلع فوطعم هناىلاهيريشن : (نيغلا || 1

 نوكمالف هءلعو ءاعسلا ىلع هفطعوالاو تعال هدعدورهنلا ق لاق ر هلا ف ىرح هءلعو عوشلااسعأأ]

 دصتاعو ىستناق املا هب رقيدامريغىفاثلاو ةرصانلا ءامزيب وهندب كرت موه مناكر تشم |

 ءاميواقافتا» رك دعةيملولهناملا ةاعاذ قا هلؤق لوا ليقو زرد ةفاركحال» هيما
 1 زيف لم ىأ ىرءامو ةوقل هتحواملاما كلذ ىعب(ر دلاو هلودزردمركيدحأ نضوتهازل

 ىلعوهن ص ةخالفاريثك* اسك فورعملاعساو ىأ ىرخلانالفنا هذمو كاع اشد اةعسلوأ محلا 1 ش

 رتملأ ىلاعت هلوقر هاظ ناءافعالو ىلا لا ىلعال نايقل نيرملا جرم ىلاعت هلوق ىف ملغ ءاحلو اال

 تانثالا قةركةلاوءاهلا نم لكل | ناد دغي ضرالا ى عي نب هكلسف امءاسعسلا نمل هلا 5

 رمانا سفن فام زامتعابالدهاشد امرا .ةعابمسةةلاقد- ةنمحو مت نانتمال |ماقمىف امتاالاتصخ ناو ْ

 هلود)' ءاوسلا: نمووف ضرالا "املك ل قو رالاءاعلان ملزتملادار !|فاثكلا» نعرهنلا فنك

 نامزل.ةاد- ماج رهاطلان اكو لاملو انته ةالط ان وهو هل. .ةاعلصاو (هفاصوأ د>ًارهاطربغت او /

1 

1 
4 

3 

1 
|| 

 ا
 أ

١ 
 أ

 ا

/ 

 لل ١



 1 ةهعاةباىناثلا طرتشد ملاءاو ةفرعكهريغن ءهصاصتخ ادي زمو هفرثلار اهظاهيف لسغلا ع عاقبانسحلا ْ

 1 ممر (خلا نيبامانعريخ رافكللاَّن ال هلوق جتفلانع رينا ىف هلممو ردلا نع ق.أك إ

 (نيعلاعت) 3
 مدس

 006 يادي ناشل انوع دوال ار هالاز + 0

 " :ةااذ_.عةالصالغلان سو لاق ث مح ةالدال هنأ ىسدقملا حرصوودتغن نال يبق رطغلا مون لس ب

 5 ىدنفأ ون هيلع كردتسا ركل رو رس موي هنال طقف وما هنارردلا ف راتثاو ىعضالا دعو
 || تحتسف * عاقج الا امسويفنال ةس ماهل زنعن !دنعلاو لاقهنال ةالصال هن اةيادحلاءالكر هرهاذظلا

 ١ |فالخخالا:دئافو هلوق) ةالدال عامج الا هنم ردا تااىف 9 ةحئارلا ىذأت الاهفدلاسةغالا

 |ارسغلا ةمجلا هد صو عصلا لبق لست غاول ىفاكسل اف (لاثدحأ 3 + ةعجما موب لستغااذا اعف رهاظت

 نساعف لاستعالادوحو طرغش.: ال هنأد ىجأن زااهلك_ثتساو ال ٠ نسل |دنعوأ فدو ىأد-:ءلسغلا

 ٍ 22ه | وكيل ركن لاستذالاةراهطنار عطتم ه٠ 5 57-52 اوهإحال ىلا هةغالا

 1 58 افمرَقَأ و ىهتنا هع لسغلائثط ناالن_سملادنعموءلان م ةعاس هتراةطاارهاددم

 |أادقذاو مالسالام طوس مىلاةياغلا ىقهازعو ةصالخلا قروطسهىناك-!!ىفامنارهنلاو رهأ اىنايك

 ١ [اطرتت انالاقي نا عنامالراههجوءادياف رظن !|فرمد ل والاق كل ذك َن حلا ن-ءةياورلاناتنث

5 
1 
1| 

 1 | لسغب ليقو معبف الاكشم ىتنحت نوكي ناالا فل | ىناكعاجالادىأ (تدلل ب جووهلوق) ةافانللدالصلا

 || ال فلكل !نءبجاولا طاقسال طرتشد هنارهاطلا ةءنلا لسغلا اذهل طرتشي لهوىل وأ لوالاو هنأ ثىف
 || نعقاسسامةنيرقب ضارتفالا بوجولا دارملا مث ءالدلا ةدصارماع بتر ىج لا تح ا ةراوط ل .مدتل

 0 [ناهمقلاذاو هريض< نات اماذاو هدوعد ١ نأ ضرما ذاو ه.ى<نااعداذا ىفو ( قوقحت بهلود) قاولا

 || سيل (هل-ة: ناارمءهلوق) ءاضقأ !ناكيو ىانر عشب نا سطءاذاو هدعند نإ هعئتس | اذاو هماع و

 ارم و اوىعملابلةنوهف هرضح ناتاماذأو ةتسلا قوقحتا ناب ىف قس 2 هطفلو ثددحلا انفلاذه

 | أاملكنمهريغو لسغلا,هق دصا رض ناتاماذاو هلوق هيلع ل دام ضعب هنا عملسغلا وذ ذ ىلعحراشلا

 1 !امةنالادعبولر | فنوأ اضئاحوأ (امن أن او هلوق) تبلل بجوو فنطملا لوق ةمسا: هزي ودب قاعت
 || تباصأو أامدرتلو تدلووأض يحل اوأ لازال ايىلب نسسلامال خساب وأ ىمك لا ثدحملا ءاق.ل مدالا ىلع
 1 أ ةيانجمانب قرفلابل ان 0 را ا

 1 أ | ناعم فوطعملاىف مالا داعان مهضعب ههج و (حماست بيكرتلاقوهلوق) هحاضيا قأمسو زمدحلا
 1 نالر ظد هيؤو هملعال ى ملا ىلع ب وجولا نافتمملا فالذي هيىقلعتت بوجولا ّناف لعب ريم ا

 . || هلوقو بجو هلوق ىه مو:دو-وهانه ةنيرقلاو لوادملا ىلع ىرتفلاىث او ىف اكميلعةنيرق الزاح ماس لا
 ْ |هنععاستملا ناس استلانيب حراش اي اهلا او ىلاعت هلوقك ىلع ىنعع ماللاف بدنالاو
 [|ةرابعو ةبانجتادوجو نع مالسالا تارت دارملا ناق لس أر ذاكسنجا اذا ل غلا بجو ىأ هلوق ةوهو
 1 1 أنكلزماعلا قديق بحاصال فدولاس اوم دأ ريض ن ءلاحا نجح هلوق ّناف ةنرأةملادفتفنصملا
 1 || ىوج است الف دنمحو اهاماعل لاحت اةمراسقم طارغشا مدع ىن-غااو ىذرلا فكن وققحما هلع ىذلا

 بوجو ناىوجاد.ىلاهركذاك لاكشال اىئبم_(خلا زان لاةنممعزو هلوق)
 ١ .[/ءانب نيمقارعالافالع كلذكسدلو عا عئارمت ارشلامرافكلاباطلوقلام زاتسي اين لأن ىلع لاستغالا
 ١ د هاراوأ ءالصلا ليةيانملا بسلا نا ماست عنملوالانمو-وب باو اود انا دوجولا ب دسّن | ىلع
 | .[لاماو ايئاذنكملمالا ده اهءاود كليا ماسلا اب 1س ىلع ىفاثلاةراهطلا نو دب لحالام

 |نعزارت>اللةمان 2ا.نوجولا فدصملادسقلف هنلعنا وع هباودأو و ٠ تح هلم اودالف ض.حملاعاطقنا

 | بوجولا عصالان كل لسغلا بحصالساغقنلان «جوراوأ ض.كلا عاطقت ادبعب تب سأول ىتح ضل



 . (نياك النه ىلع) 1

 اركذت )و ىدووأ ىذمهناكثةعبارلارك فيلو ىذمهناوع ةئلاثلارك ذةيإو ىدودلا
 8 أ دف, ردّت )و وا ملاحي ةلئسملاو هلوقبانم_-مف فلتخما نءتلثسملاف فالخلاءد..قتلاقبنا قب أ[

 0-5 - 9 قل : - ًّ 3 3 0 .
 7 9 3 : / ورك ذئاذاهناه_ه دعو مالح الا رث 55 نيب فسوىنال قرغلاو اضراف سو ىأدنع بحورك ذي نانا |

 7 17 0 ىكه يي طوسام نعهغ> وو قرفلا ل قن تاق هح ورجل بنس مالتحالا نوكل امم هنوك حب رتب مالتحالا |

 0 7 تاي رصحلا فرك ذو املع عم مالت-الاركحزب عم هلكتسملا اذه ىلعف ةيناختاو طيخاو هداز رهاوخ 1

 0 ُ 4ع م 4 : ركذ تلد مالح الارك ذي ف سون ىنأ دنع للا بحالي ريهظلاو ىاتعلا ىواةةونوعلاو فلتخغاو |[

 ربعول (خلا رقيتو هلوق) مساقهشلانعىدنفأ ف ناتباور فو ىنا نءنوكم نأ لم-_تعفتلق ْ /

 رهن مونلا عم قمقحلا ىنءملاردعتلا:هّةدارملا ءاهقفل دنع نظل |ةءاغ ىلع هقالط اةرثك] كوأ ناكل زعلاب |

 || امحمد ةناكناهلوق ) ةداخا ذموأ ام ٠هنوك ٠ ىفكشو ( اب هلملح ا ؤدجوف ظق.تسااذاو هلوق) ||

 : ١ ١ ماناذااما هلوق) لسغلا همز .ف ىتمهناهرأرربك أنوكيال نأ, ةيناخا نعرمملا ىفهدسق (هءاعلسغالف ||
 ْ

 منار 0 تا

 0 |ميعضم نك مل راو لاح لك ىلع لغلاف بح نةتلاةلاح ىف ناف همف لمأتي (ملا نق.تواءعطضم ||
| 
 , ناك لوادعاتوأ معاق ماناذا هنا نءهملاكن مر هاظلا وهاملانالخاك اسوأ ارسم ذناك ءاومو |[

 ريردقلاو لءأتلا بلط نا باوحلاوا.ةعش لاق ىوج رّرحيلف ىنم هنا نقيت ناو لستغنال هنا ارشتتم هرك ذ |
 نأ قدالفانتطماكوأب فطعلا نماهريغ ىلعاماز الع بتكىتلا ةذطدذلا ىلعواولاب نةءّملا فطع نمأشن أ
 كانبرا ا 3 ناركسلا قامأولو هلو ) ارشننم هرك ذ ناكو هباو صارعشةنمهرت ذ نك:لو هلوقب ىوحلا دما دمقت لاقي َ

 كمر "ني + فلو 0 ركذت مونلا فرهظدقو بسنه هلّدبالىذااو ىناَّناقرفلاه جو (هءلعىمغلا اذكو هوقىلا َ
 ان 0 ا الواط |. |اءنم.انرعةعافءاذغلاوأ» اوهلاب قر ىنم هنا لق مت هيلع لاف مالتحالا ةناقم مونلا نالالوأ |

 2 اح 1 ظ 00 نم ا (نفلاهب لع بورق ا لاي ذر انتر بمر د || لجرلا طعن او هلوق) رجلا نعوم سيشل كه ةيف رهلظ م هنالةساح يتخاو ناؤحا ا

 0 0 تاو | نعد ل امهقلاتتعو ل! ةضس ل اقو عزاشلا لوك وي وب نكي ل وأ امه دح أن م هنوكَري ١

 لا هاو هربا او رك ذل مدعن ب وجولا د..قترهظ» ىذلاو لاق ثَح ٠

 ناو هر كنز 5 2-00 ١ مالا ريم ناىاق 5 20 0 اذ[ نطااعك هل- الىاربنلاق لاف ظ . كأم لارج هاو ( مارحناو هنوق) رن الالوتانا ديب: نماوقلادحأ لعمل دقق اىف ىضالعخال نا ىض قر هنال ها هير فصو َ

 تو 00 ١ 0 5 اذاال هيل 3 او تافرعرو تحرم سر هنانت ىلا ب هذادحأ نانأامو فوقوال هنا ْ ع

 م 9 :لاو يع اال هود ةفرعق مالخلا ةياغول دف هلغلا ماو رحب للى | سفن ىف لسقأا 1

 و ا ىل/ ْ هوز ربغ هنا.ق-ا رهف ىدلا احا لاق مثنمو ةعجلا ىف تانتندق نكل ةظاوملامدعل رظنلاوهو حفلا 3

 0 5 3 نا لهأالا بوجولاب لقيم هناق حرم هنانيحراشلا ضعد لاقو هيادلا فاذك (بجاووهكناملاقو |
 9 6 نونه ها باو او مة لكو - ب او ةعجا مو لسغ مالا ه.ل-هلوق بوجولا,لوقلاه-وورهاظ |

 ىعنولمعدو فو هأانر دلي نيدووءازاك سا.لاّنال ةلءلا ءاهدن ذك ا ءابتناتاننم وهوأ 0 7 0

 ترهاظ ىتدىوسلاكل ىف سانلا ىرءوراح مونىف مالسلا ءءلعميرفناق.ضمه دم ناكو مهرويظ
- 03 4 7 

 جدني جسم اكلي | تمرثلابو> لامدام اوأ مهد هعسوو لمعلا اوفكو فوصلاريخاو لو رخل رثك مخ حاير ١
 ب 0 ا تلق ناف لكل |رع بون ىل .ةغامث عماحو ةفرعو أ دمءلاو د. ىلا موب فت اةياردملا جارعم نع همقورحي َ
 /ثءلرر> 5 : و را اكم ناك نأب مارحالا لمق كلذ لعق هنأ ىلع لم تلو عاجلا نععونمم.ةرعمووفوه :

 8 ا هارااو د عل لست ا اذا هماع ةعجحال نمابخم لاسم ىف رهظت فالخاةرثو (حلاةالمال ل سلا اذه 5

 ةنسال اهق نوكيةمجلادعب لةغاوا هناءاذتقم (ةعمل موملداب زب نسل اد:ءوماوق) رفاسملاو أ[ | 06

 رهنلا ف لاقاعاجا ةنيسلل اقم نوكيال ةعجلا دعب ىلةغاول ة.ناسل اق نكمل نمعلا رص هنومدنع|]

 قالا ىلع نسل! نع ىلقنلا فالتد !لم<و تافدقو عامتجالادنع ىذال اعندل
 2 خخ اك 2 3

 حرش هنال هن اكو
 ا



0 2 
 07 لولا ده 2 هارلام هو

 1 انهعذ 0 بج 0 وو ىسمتنا عمو لسغت ىفناثلا

 : أاعاجالسغتال_:اها قاما ماياةث الثرقعا اذااع ررغلا ىفاك اهامسغت ب وج و ىأ د.ةموهو:داهشلا

 ١ بحال ىأ ةيانءلسغلا نأ. وراد اذياور قدجأ مامالا هلوقبامايغنامهرك ذ(ىدوو ىذمال ءاوق)

 . [أءوضولا ناحالرثأ الهنأ 0 تشاو هوما نو د لك ا :

 : .ءوضو ضني ىدول اف لون ساس هم نعف رهان هتدئاقنأب رهنلا ن : ب بجأو قباسلالوملا بجو هنالأ|

 10 اههتم لك ىلا ضقنلا ةفاضأ نم عنامال هنا ىلع هج ورخ لبق لوملا بيقعأ. بوت نعفو لوملا نود

 عض مالاخد وأ :ةملاب لسْعلا بحال (ةم*) ها رهاظلا ىلع لوملان مو ةنففوشولانارذلا 4 5 3

 0 حوفهرك ذام ل_.ةلاف ع -ريلاةه- ن ءهغل انك ن نكلردراتخناوهو رب ونت ل اوأر ردريدلا ف ىدودو

 0 ءاضقلاو ل-غلابو>وقاوغلتدا ٌعاصوهو هربد ف هعبصأ ىلخدأ لحر سدن تلا قلاقهسنو ىدنفأ

 ١ [|نالريدلا بد قوة .ثحما هزت : راد عامدلا هل آس دلع صال نال اضقلاالو لسغلا بحال ناراتلاو

 الأ بسلا ماقميسلا ماقيف ةيلاغ نوف ةووشلاّنال عاتقسالا تدصق اذا لقلا فل سغلا ب وجو راتخغنا |

 5 ةراسءلةنيلرصاا بحاصنا : انه نمو لمقا ىف مي-رتلا فاتءادقف ىبتنا اهمدعاربدلا نود

 || نمهاربام ىل- ءيلغمتانلا هاربا ما ١ وكسلاو مشل نحل ا نم (مالتحاو هلو ) اهتهرب سددت

 1 أ ةلوتوانخش ططاذل 5 ملة او خفل ابل هنمل وقتاض امزللا مه ذسوماقلاؤزو>و ره 0 دز 1[. (اكدوز

 31 رمىلوأ لب دنْو الب ىا ) رانالب هلوق ) لعفلتل ةءسنلاب ىنعي مذالاو ءاا نملك ف ىأ م فَلا 0 ناكر كفر :

 |١ جرفلا ىلا هجورخ تاع تنانحا اوااسا هلوم“ هيواو اهحووأ. عش لاق رس قضالال دوجولا يت

 ٍ هيرصب ال ال لع ىأرنأ فر غاظوهو ى م ١ جراخناو هلدو- وال ناكن او لمغلا !اهمزل جراسا ْ 3 (ضور 3 1ك 5

 / |نءع لقت ىت> ل ه متلاردص.ركذ همهم ال لشن نءهياررادهن' 4 و (لسغأ ااهماعد# لاقو هلوق لإ و و

 | ' نا اةردصن ملزتداهءامنأ ىلع ةينم ىه مت ةياوراءدهب طخ ال لاق هنا ىناواح امالا سع -30 "ناني اخر

 .[ ذأ ديو قول لاق ياو اره اطوهوالهالاو رسغلا بجو جرفنارهاطخاجرخناصفحوبالاقو || "او روب. ف ىو..."
 ١ لوأ ناكل يليزال ىزكلو اند لاق ها 2 جارباو هلدم هىهامر ملا فو لاق ىاح ىتخأ ن نءىوح : 0 7

 | طرتشي ث ح لج لاف ءذياوجر كااهر در ملزني اهءامنأب لي ا الت (حلاةملا حن ااماو هلوق ١ ىلع 1

 ١ قبسامارركم عقو حال ازنالاد نلت |هناخخااماو هلوذ نا فاخرةو ىوج جرفل ارهاظ ىلاروهطلا 0

 | ظ 31 ىثثاىلا هلا ذه مي مانارعا 35 طقمش أن نءاماو لود) 0 نم 5

 "وأنا لاو لوالانمإ دّدرتي وأ ىدروأ ند 0 »لذ نانا هنا ه4و> وو ر < !٠!بحاصل ا ن>و

 ءاذااعف اقأت افالم مالتحالا كني نااما لك ىعو ثلاثلاو ىناهن|نم وأ ثااثلاولّوالا

 ذي دقو نيريخ الان مرأ ةثاللاز مادد آد يوك ف عودا ىدعو أ رد : امالتحا رك 21-1 ناو ىم

 1 كس زّدرلو ىذمرأ ال مأ مالتسالاركذت عي اقلطمىدوهنا لعاذاا ف اذافتاب حالو امالمدحا ]|

 : |امهدذءبجورك ذيل نيام تم دحاو هنأ ثذولاما رك ذو ىنعي ىدروأ ىذم هنا قو

 ا 5 فوأ ىن» اية موأ اينمهنوك كش نأ اد مممدح اوهن أى :كذولامار مملاى هاوقو ناملادتعال

 || هنالءةيناشار كتر ناو نجي قلطمى هنأ ءىلوالاهتسى افا: |ىدق ويش هرك ذاذك اندووأ امن

 || ةمانخ اكن مر ايدووأ | .نمهنوكى كش ةءدارئارك ذر اي ذموأ امن 1 :لانلا كو

 1 | ةسماخاو هعبارلاو ةئلاخلا ىهتلاةئالثا روصلا ءذهىفكشلاف رك ذتواندووأ اءذم هنوك كن

 1 رب ريخألا نم كبد اوهنوك ق كشوأ ىعب نيريخالان مرأ هاوقاماو هثالدلان ءادع اوةيوك قل

 1 ةوك ىف كش ن انافتارل غلام د بد ىلاةسداسلا ىثو هتروصف هدام رياغيل ىو سدل هنالعو

 ْ | ارت طوى ءارعدا الاد :راقاافتل غل همس اود 0 ١
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 بعيوب



 هال (نطسغال:«لعز

 ارملامثربدلا لوا ال هنال نيناتاع ءاهتلا او هلوو نعل دعو رهن ةرار 4# |هءمدح وو لئا ناكولام |

 اىالذكا نمدلو هيلع لسغلا بحمل ذالاد<ملاذاهناءاذتقمو ررد عا ذلذحناةرإ ارحل نا دسجو نم |

 ةذلدحو و ةئالثلا مالا بهذ هلاوا :ذشلاقنءوج ولا لءلا روحو 0 اقلاق اذلوأ]

 لكسشملا ىئنخما هقالطا نم م صخل.قام طقس هيو نيقق#ىا (ربدوأ لة ىفهلو 50 الوأ عامل

 لاله سف: ر بد ىفاهديغولذ اهريغربدربدلايدارملاو لازئالابالا هعماج ن نه ىلءالو هل عل سغال ث تح 3

 رودق ىف هن لاو ريغصلان مىلوأ هنالو هملعرصتة.ف لوءفملاو لعاقلا درو صنلاّنأل لازن

 نالف هكرت قطاتح ىذأ ادحلابج واسلهن الفدهمو ف سو ىنادنعاما (امهملع هلوق) ل ىلا ١

 لسغلا وجو ىلع للدلاو هلعف لسغلا فو هكرتدحلا ىق طايتحالا الف ١ ١
 اهيعش نيب س 0 0 ريره أ تحال كتل ناو ةفشملابيرغت درع

 مميز 3 مقأف لازنالا بن سهنالواناقغاو لردع هاوس الرا كل 3
 ةذالانع تدح ووارارماهاتان و انج ناكولام جر ذ'ا.هدآلعاغااناك اذا اميديقما ملعب وحولا ]| ١

 لاقمالتحا هن اك بج وارسم هتأر نافءاسلارتولاذااسبلاكللاهدءق نكل اهجو زاهعمأج ولىدتامأأ] ١
 ةظقب اهعما هنا فردت :امال جالنالاد و-ول ل ازئاريغ نم ماريا بوج ويش لاقي دقو رعلاف |[

 هاما قمسف ج رفلا نوداهذ تعموجوله.فو ىندآةرودىار ةظملاذاالا طارتشالا اتعروظ الو

 تاصامدصتو 5 تلزنأاذاالا ل.حتالا منال ليحلا رهظاذاالاملعلغالركل ا تعموج وأ اه> .رفملا |"

 ل اذلااورخنهانمتم ورش الو د هدكو م :اةراهطالد كما نابل تلستغا٠ نكت( نا َ

 ركللاتعموج رجلا فهلوقن مدا ارملانأ لعاو ىلحلان ءرددجوبملو هب فلا ىلع لسد

 6 ماع بجو اهترذع تاازولاما فشلا سدمغت نم عنك ةرذعلا ماقالو لتر ىنعت عا

 تامحناوا ةلطمل غلا اماعب الع ارذعلا ّنا هلدحمو جال. الادوجو لازئالاد+وب ناو قافتالاب]|
 همزا.ذ وهاماو برا اوج .رف ىلا هلوصوتد رقما از انام ماع ل سغلا بوجو نأ نم مصالا وهام ىلع ءاننأ .| ١
 لدتلا لعوأ (لوعفلاو لعاقلا ىلءىاهلوق) انذهش هرلع ىف ناو هلازن ادرآ اهلج روهظّنال لسغلا(| 1
 مم ىلب زربغال ىراو لا ىلع دوعت لّوالاىلءعوىرا اوتلاو ىنماىلاىا لكلا ىلع دوعب اذه: ىلعفةأر او ْ 1

 اهقذ هءاعذ اةلكم | ههدح اولوربوذتن يغاكمان ا كح اذا اسم دمقم لوعفملاو لعافلا ىلع لسغلا بوح ْ 1

| 
0 
1 1 / 
0 

1 

 ىتلاةريغصلاو هلوذ) ردا. هدأت مش نأ هف رون و لستغي ىد هال ملا نم نكل هر نود

 نم مهنمواقلطم بح لاق نم مون ىسوتشت الىتلا ءريغصلا ءطوىف افالحت جارسلا ىف ىك - اهلدم عما
 اهلثم عماح نممىهفاهضفن لو ةريغصلان حاملا لف جالالان 5 :اذاهنايصاواةانسبعالا |
 الناضناءوضولاهبضةةابالو (لزئن ملام لسغلا بحالف هلوق) ردوأ ان ع ةءلال نش لسغلا- مح
 فذ ىلءهلوت) ىبتن ا مامالا دنءةرهاط جرقلاةبوطر (عرفإ ىناتسهقلان ءردركدلا لسغالا مزلي |

 صوص م دإ مساضح انأبمهضعب هحرو ج ورختا نود عاطقنالا بجوملا ناىلاهيراشا (فاشلا| 1

 رمان مات ل زلاىرسهلغو ب ورلاوه بسلا ل_.قورنءللاسس نوكبال رهوجلاوأأل
 نهوةراهط عاطقنالاّن ال بسلا هناال ب وج ولل طرش عاطقنالاف هملعو سافنو ضنح مدجورخدنعألا 7

 ثدحل اّنالال دغر ملهنال عاطقنالا ل-. ةلاستغالاردادّءالا مدعفةراهطلا ةراهطلا بج وت ناللاخغلا || ١

 اذه ةرمثالو هبالا ل<يالاموا ةالصلا:دارابجوملا ل نيلوقلاريغقحلاور هلا ىف لاق عفتري قياسا
 جارسنلا فام مد ةدناهبورينلاق لاق ةالصلابوج و لق همدع ىلع مهقافتال مالا ههجنم فالتخالا| َ

 الن مد راخلادنعو نيرخأتملا ةماعو ىنركلا دنع مئارواغلا تقوىلا ترخأف سعشلا دعب عطق اولهنانم | 1

 ل

, 

 ىرخ | كرهظدقواذك تن :أف غلاك ءاعبج ونا هلوةكّق م لات ةبب فالملارئاورسبلا فلا َ 1

 1 و
 نيا
77 



 (نيدملاتت) ه4

 ناراعلا فرك ذوةومدلابالا نوكنالوهو فذ اريتعاف لستغنالف افذاح نكمل ناو ىل_ستغاف ءاملا

 | دنعواندنع:دحاوة ثداح قد_ءقملاىلع قلطملا لمعف قلطهءاملا نمءابملا ثيدحو دم ةمءانرك ذام
 1 مالكح انهددقملا لعالو# قلطملا نوكق و هلصأ كرتدةف نتثداحفاناكن اواض ألم ىفاشلا

 || نملامفنالادنعةوهشلا ناطرتش الامهتأب ىو هيفرطت (اهدنءهلوق) ىايزلاةعجارعل عد

 0 ملسمهنأبرطتلا نءانضش باحأو قفدال هدنعورهظلا نملاصفنالادتعاشا ام رتبشا ناو رك دما نسأر
 1 ىأ قوفدلا ىنءعمزاللاردصمهنوك( ىلعاماةدش عفدلاو بصلا ىنءعىدعتاارد_همقفدلان ا ىلعءانب
 | ىأ هلاصفن ادن هلوقنأ :ءانعلا فراء اورظنالف همالاك لمح هيلعوهرقم نعلادغئالاو جورخلا

 "أ امهدنءلسغلاتامجو «ضعب ىل_عمالاكلا كرتهنارمالاةءاغةءعاسج ا ةل موك ذفركذلا سأر نهأإ] كثنح ب

 6 اهانا قذدلا مازلتسال هما ة-احالاممذ شح ةوهشو هلوق نارهثلا ىف هءلعدروأ نك لهسهءةرحالاو نعي هلا

 1 ا لدفن افةوهمثير ظنوا ( لومي نا لق لستغاوأ هلوق)حاضد الان امارتلا لعام ب رمصت هنا هءاوج وانتخش لاق نا هون.

 || بحماوت) ردةأرملا تثارتو ل>رلابلص»رقمو لاسف هل سرأذ هتوهمت تنكح ىّبح هكسمأ هرقم نه ع 00 7 ا
 2 ى>ىنامال بحالو لوالل ل-ةغادهنالعا جالا, ةالصلا دعب الو فدو ىالاالح (امهد:نعلسغلا 7-1 6 قلى -

 | سلا و لع ىوتقلاو( فس ىآل انالخ هلوق) ىبايزادستبجورخاتقو بحو جرخاداو رت © ...٠ تاعوهب نر اعنا نيل ثان هر ا عدونا م 100 ها م اا ل ل
 1 لوقب اذخأ يودأ نب فلخخو ثمالاوبا هنقفلاةرمخزل | فو «-هوق ىلع هريغقو ىتساوأ ةمبرلا فاخاذ | , " فز يرو تو : و

 1 ىروصنللا لقت امو .دنع همجوامدجو مل هنال فسو ىأدنءلسغلا بح لامناو زمرلا فك ف سو: ىنأ ©! ليينرإ 0 كوه
 "00 : 2 200 م 1 - 516 ور:

 . || هلوق نارهظ ىذلاو .دنع غلا بحوبامد_>ورمل هنا تعال ىذال دعت هرمجون ىف لستغي ىت>] ””*او 7 1 ”انامو
 0 ىوتفلانا ل صال اق فسو ىنال افال> دو ةفنىنادنءىأ لست ىّتح ىلصت الدلم ة_سمللا ىف و هد 1 0 هام.

 ]| ةلمقتسملاو ةضامملا تاولصلان مب هدف قرفال حارشلا ىفاك اههوق ىلعال فسو»ىنأ لوق ىلع فيضلا ىف أ كوم. 00 هرعت
 0 . : 3 0 - 22 ا 7 . 7 - 1 256 4 - دو 2 5

 3 ىلعو ةمبرلا فود عماهالص تا اة.ضاملا تاولصا | ق فسود ىبا لوق ىلع ىوتفلاىرودنملاق ام ىلعو 1 نإ كسل 3 ب :
 رمش ىر وصنملاو لاق هتدرهتياهدمغت اش روح اذك ةمسرلا نمنمالل ةلمقت٠تاولص فام فوق لايوإ ل 1 00 1 7 3 تا 1 0 8 0 - : و( هيه

 1 0 ا ا 6 ٍ 0 0 . || لسةغافلابولو هلوق) ها ةنهشلا نيرعل دمع هع لقن ىناتسصسل ارو صن «ىنأ ققتححلا مسارال ىدوعسملا و ا

 . لأ لع لوو هو ةيناخنا نءرح بجو ناكن افارشت: هك ذنوكمالن ايدرقم (اعاجا لسغلابعالا] 7 جرجا الع 6
 || لعاعجلاصفتالاو جورخلادجوراشتنالا ةلاحفنأب سنحتلا فهلءاعت هءلعلديةووشلا دجومنا|] . كنور مى نر هد
 1 : 1 0 0 : "ا 1
 1 هرك ذن كلو ىنالاةمقب هنم جرف ىثموأ مانوأ لاباذااعاجالسغلا ب <ملا تاو ةوهشلاو قفدل اهجو 0 "لاو كسرات

 1 لوالا ل سغلا دعباهالص ىتااةالصلا دعب الا ذكو ةوهمشل ادام عطقي ىثملاو مونلاو لوملاّن ال ارشتنم ل ا ا /

 ١ ةيوتكمتناك اذاةالصلا كإت دمعت ىتعبدأ را فالخ ىجتمملا فو كلذ امه: منوكمال نيةوطخل او ةوطخما و
 || اهلاستءادنقامناهنافاخرعغو ركلج راك اهنارهظ ىذلاورطت همفو اهمن«جورخامناث تلستغااذا
 ]|| (اعاججا لسغلا بحال هلوق) هانمدق كا ملع لسغال همنه جرا ناكولهنالاهمنم جورس ابنا
 جو رخ ناكحاذاام ىل علوه وهو ةومثلاةذام عطق ىنذملاو مونلاو لوما نال ىنعسدلو ىذه دنال

 | حاشلا ل وق فىو#اديسلا لوق طقس هيو رك ذلاراشتن ةلاحربغىفلاستغالاو لولادعب ىتااة قب
 || مانامدعبىتلاة.قيدنم يرتاذا اعف محا لهرطتاو :ىهتنارلا عجاربلفرطن اعاجأ ىلسغلا بحال
 || همالكى تقم فالح وهوهرأ ل لوبلا دعب كلذ ناك اذااعف ككاكرك ذلاراشتنا لاح لستغاف 1
 . [|هدينقت (ةفشخ ىراوتو هلوق) قردالهنا رهظ,ىذلاو لوءاادع ناك اذاام ىلعهرصق ثمحرملا 6

 ادع, قاملا ناكاذاام فالخ كل ذك اهءوطقم نمةفش ار دق بددغت نال بلاغلا ىلع ىرج ةغشحلا
 || مف ةفشحلا بينغتب لسغلا وجو ق قلطأورد لازنالابالا لسغلا بال ثيحاهردق خلابسالمطقل |

 روم
 مه



 (نيكسمالثم لع)

 ظفارهالثوهو سأرلابأد مب ل_قو ىتحناورردلا قهعصحاذك (خا نمالا هكنعأدس نأ هتيقيكو
 نمرأ ل ةثلان ة.قيك قدورحسأرلاربخأتن مرردلا قهدت عمم فعضد هبوةنوعم ظفلر هاظوةبادهلا|

 علان .. (حلا ضقتتالو هلوقإ) رسال بكمل ع لامن عالا بكتملايةءادبلا ىهواهخرأ
 نوكيراشأ ( (ةأرلاهلوق) ةريصتذلان نع هبجييرصتلا حرمشلا ىف ىأيسو ةضوقنمتناكولاهئانثا لسع[
 ىولعلا ةريغض ضن موزلب ,انذوم هم لكن وكم ةاهريض نع ضو ءةريغض ىف نوذتلا نا ىلا ةأرملالعاقلا ١

 ىرتلاو ىولعلا نان مىن.علا ىفاخ جرحا مدعل جارعملافه-ةروحراشلا هد ا رغلاو
 لوول“ ءانملارةريفض ضقتتالو هلوقأر قب نأو 1 (اهاصأل؛ناهلوق) عونم يرعل ! ضال

 نوكتسنالا من لوعفللىناثلاو لعافالامنمملوالا نوكي نأ ن نم عتامالذاىليجانالخ نضال ل 8
 كوأ اذهو مدالاوهو ىكوأ بئاوزلافءانثالا ىلا لوصولارفضاا عم _ملاذاودحاو قسن يعنيافلا
 نمةريغضلازمهلاو مذلا» (ةناؤذلا هلوق) رننيمدقلا تزو احن او بوجولا عجرت نم ىلاقبلاهرث ذامأأ
 هلوقإ) حا. صم بئاوذواهظفل ىلعتاناؤذ عج او ةصمقعى يف هيوم تناكنافةإ برع تناك اذار ثلا

 رعشلاع انتل بحالاذكو (ابمث وذا اع بحتالو اوق) ضب فدضعب لادا ىأ (رعشلا لتفوهو |

 بهما ذا هنال فنصللا مالاك نم دافتسموهو تئاوذلا لب بوو مدعىأ (يعلاوهو هلوق) ىليز

 قوهلوق) رن ةيولوالا وربنا ف اذكى وأ ىئاوذلا لب بحال نالفرفضلا عم*ات :مالا ىلا ءالالاصأ

 ضو نا مأروةضملا ىلع لوم لوصالا ىلا لوصولا, *افتك ألا ن الا! ذهب راشأ (حلاهمقفلا لاق ةريخذلا ,

 دنع هلوق) ر غر هاظريغةضوقن هواو لوصالا ىلا لوصولا,ءافتك آلا باك ارهاظ نا نمر هلا ىناموالفأ

 وافرفصأ ق.قردأرملا نو ىهتنادلولا هنمدلوتيو كذا هب رمسك:يرئاخ ضي ا ءام ىنلاو ىنيعلا لاق( ىنم
 ىهع لمح ةوهو هما هلا نعرمت الق ه.ه«ناو لسغلا | رملعق اهم نأف ى هام جرد عاج نمتلستغا 0

 مضلابرث فلا نملارثدخدقو ةقرلاد ضراتنملا فاك روف را وذ: م-رلا ةفطنلا ىتمنم لوعفم ١

 (قةدىدهلوت) ىسهتن امدكلاررثعت قاسكللا ععسولاق لملف هم ل مذلاب رثدت ءا ارفلالاقو ةروُخ 0

 اهردصن نملزني اغاو او ل>ر !|ءاماقفاد نوكيالاهءامنال أ لأ تم زعش الهنآلار وصق هم نأب ضرتعا 1

 دنع ةلوةوركدلا سأر نمةوهش ىنلا ورع طارتشادمفي قؤدلا طارتشا نالاضةانتهيفن نواه
 ضتقانتلا ن ءباوجلا ىفلاقي دقو ىلوأ ناكل قفدلا ف دحولف همغن ىباب زل قاكرهظلا نم ىنعن هلاصفنا||
 دعت اقوفدءاملا قْددوهم ادا ىلا ءاضفال مزاللاردصم قوفدلا ىنعع قئدلاناإإ
 اقوفدءاملا قفد لاقب هنافركذللا سأ سارنم ءجورذللاطارتثا قفدلاو ذنوكأل د ه ىلعت ىدعت الأ

 دانسال يل ديروصقلا ماست مدع لوالان ءو رع امص ه مص ىنءع هنافأةف دىفد فال لحم نم جرش تعم

 اعمت ىفاتسهةلاك هب الاءلدّسملانانمردلا ىفامو قذادءام نم قلعت ىلاعت هلوق ىف:أرملا ىنميلا قفدلا

 بيلغتلا هو ىنعفي الا اهبلا قةدلادانسا نوك ل اسّحا نمدركذ ام ىلع هانب بدصم ريغىلح الإ
 جراخ ىنعع قفاد نوكحي نا ىلع ات الابل الذتسالا ةعص قمم نأ هفجو وراقت هش ىلا ىرح هلعوأ]

 يادملا ةماع هيلع (ةيانجلا عم لمعالامةدار ١ ادا هلوق) ب تاغتدنق سلف ةيحوتدش ققدلاو بملاال ا[

 ىو#الاقدجون ل مأ ةدار الاتدحوءاو هىاعاا د> أ دج واذا لسغلا نايدرو لمكالا لاف[

 بت ملامتقولا ل قاهنوكل لسغلا بحالو دج ون ةيانجلا ناههحوانضش لاق ههجو نيس ورظن هنشوأأ

 مالك  ىفاعملاءدارملا مث ها ةدار ارالادجوتواةالصا تحت لام ىمصالءوضولاك ةدار الاد-وتوأ ةالصلا :

 هيلعو رهنلا فلاقلازنالا سفن بيسلا ل_عجمهضعب نا لعاو سافنلاو ضيحلاو ةيانحلا لكالا
 مالسل اوةالصلا هملع هلوقل (ةحئاطرنب تسول وهلا ىفاشلا لاقوهلوق) ةيادهلا بحاصو ىرودقلا ١

 هداورهطافاينج تنك ن اوىلاعت هلوق انلوءاملا جوخ بسب املا لامعتسا ب وجو ىأ ءاملانمءاسملا|
 تفدح اذا مال.سل اوتالصلا هسياعلاقو هتورسش ىقاذا نالف بنجأ لاق : هيووش ضف نأ مساهغالاق

 رع وج رج بيبو هج جو ت22
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 ةيود
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 0 لق ايقلاز نول ىعأ ةيقكلا نه صوص علازا ناد.فت همالكر هاظ )حا 0 !

 هلوقإ) اتش ةزمهلا ضروهو ىبتن 1بوكسأ» 0 0 ايو ج رانا ِ

 (نئعملا ف١ 1

 لاب وأ ضرورك ذاع د ةمريغابتلازا قلطم ناىف انيالفءاملا ةضافايدا دزتالٌل ةنسلاوه لاستغالاو
 ظ ددرن ىناسهقلان | ٍلعاو هضرف نه تسداف 4. .ةمقحلاامأو ةسكل ةسادفل ادا الاستغالا ف ضرغلا

 ىلع ةفوظعماماةإ4اوةسادغل ا لد ربو هلوق لاق ثم>انونسه ه>ولا اذه ىلع ةسامفلا ةلازا نوك ىف

 ]ا [هيض) ىمان 1 هةر اك لاو ةنادهلار هاظوهكجرفلا لسغدعب ةلازالا ن سو ةلعفلا

 .[اظفالوادء اصرصت ناك هيدي لسغ هعدقتا هفالعت هوتي الىونبو ىعشف ( خلاد وللا ولاا
 | نعزارتحالا هندار ألاقي نأ نكع و نيدملا أر .غوه ىذلا هل ىوغالا عملا: دارال اق الب عرش ضونب

 | *املاةراهطدقعملا نالءاملا عق# ىقولو نيلجرلا لس غرو ال هنااضن أ «داغمو هسأر مسح ال هنا نسحلا لوق
 دحاووذعك لسغلا ف هنالندنلا لكن عهلاصف:ادعبالا لآ هعت الاب فصوتأل هنا ىلع لمعتسملا
 ةويهسأ اعااه-هلسغرم أ ,نبل اقلالعلو تم هن دس نأك اذاالاا نان اينهامع كاهل و

 .[قافث ال غال نآوضو سمس الهال منان هنأت .الالواًأضوتولاولاقوءوضولا ءاضعاب مخاوعدسم ءلانوكمأ
 |[بهذوماكت الصن ا هئدب لصفوأ ان هد ىلع سلحملا فاّدناو لسغلا د. ضوناذااما رعلاى لاق
 .[|لوالادؤب )ناو ساما فلشا اذا ىدهسمءوزمولا ىلءءوضولا ناىف رهاظوهو ىهتنابكسف ىفاشلا
 | 1نوكمالاو برق لوالابىَدوب نأ .عس الإ طرتشا ثمح ىل ل نعوانمدقأم فالدوهو ةبرد

 ا نع (امهل 1ىعرجوب :هناق لوق) قلع ةفلاخل الورق ساحل دااذاام ىلع هملك لدحناالا مهللا

 : لمعتساءاملاةراهطن مدانم دقام فلا الف ةساد هندمب ناكوت املاعقن ةسمق ناك اذاام ىلع هل-

 اذارسغلان هغارفلادعرامهاسغةداعا ىأ ا ههلسغمو زا قالو رهنلا ف لاق اذ ذو هب ىتفل اوهام ىلع
 ىلع انماقمرتك نان مرعغلا قام ل4 ا اذه ىلع ركع نكمل ى منا ةساح هندد ىلعو عقنتسملا ف ناك

 ةش:اعةباورنم متوام فالتخالا لصاوةلطمرخؤ» ال هنا يفاشا| بهذم نم صال او اقل طمرخؤ. هنا

 هذ_مدخأف امهلسغ مدقتر ه اظنلافنيمدقلارب_خأتركذ تلو ةال_صال اضوت ةتثاعةياور ىفف ةنوعمو

 1 ا.-هلسغريخأتب , حرصت اةنوعم باور قو تر دحلاىفطمضلاو ةمدحلا لوطأ انخاشم ضعد وى عفاش

 ]| قيفوتلاههجووةبادهلاق روك د ماوهو لم ءمغتلامصالا ىبتمملا نوابتروشلا نع :طاشم رثك أ هيذخأف
 7 || فناكاذاام ىلع ةنوع «تورام لجوءاملا عمت ىف نكي لاذ اام ىلعة شئ اعتو رام لمحت نيةاورلاند
 | || لوجررضلا مدعنا لءاورحب هيف هلكرطقولام فالذي ضدال هانا ىف لس غنم عضتتا(عورف) ءاملا عمت
 0: نأنالم ءاق ءانالا قءاملان اك اذاام ىلع مح هدف هاكرط هولام فالذ هلوقو ثيحت هدب ن كل اذاام ىلع

 ارطاقس ءاملاناك اذاوضءىلاوضعن هلسغلا ىف ةلملا لقتز وو هلع بلغوأ ه.قرطق ىذلا هاوأس

 رمد ف ةسفرد جو زلا ىلع لاو ءوضولا ءاممث دحاو وضعك لسغلا فن دملا نال ءوضولا فالخ
 0 نم لقال عطقنا اذان ض.حلا جا ارمدلا ىف لص ذو هانت او ض_لا لسع نيب 0

 ١" || غدا اوق) رحب هرب قالطالاهحوالاو ىهتن ا الصاا ىلا اهجامتالاهملعف ةرشعلوأ ه هءاع نوكمف ةرش
 | لدو لاطرأ ةمناثوهو لسغلاوءوضولل عربشلا ىفدوهعملاءاساان مايعو سم هديل:
 الأ قامنا رهاظلاو رد عيضمريغهنال ىراجاءاملا ف فقارسالارهاو4اىو فارسالا مدعدوصقملا
 ا نع ىستلادرو دقفالاو ىراجلا الا ىف ىنأ ءالوهوءاسملا عمت فارسالابدار اانا ىلع ىنتيرهاوج 4

 انش هطرض ض رغب مث هلوقو ثالثلا ىلع دازام فارسالايدارملانوكد مفي وهورجن طش ىلءولو فارسألا|

 "ا تحت دترتلا ىلع ةلادلا ميت واض,أض -, خذ ىضتةباذهو بوصنملا ىلع فوطعم هنالره يهوداصلا خخ
 || ىأض يغب ىنعمو ىدنفأ حونءوضولا ىلعامترم صلا اًذهنوكينأ هنسلانا ىلاةراثالا ىخا ارتلاوأ

 اارف-رعن هصرالا هحو ىلع ىرص بوكسمءأمو هتبض ىأ ءاملاتءكس ىرهو< لاق ىدعبكس
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 57 ( نيكس مالثم ىلع) ظ

 رثكتهمفناكاذاامأ لبالاتنوكه.فرشكتال لعفلا ناك اذااعف هلل -هلوعفملاةرثك يدتس هءفأأ| |

 حرش ف بجاه نيا لاقاك لوعفللاول_ءاسفلاادهتاناو لوعفلله ف نوكينأز وهف بوثلا تءطقولاأ| |
 نعرمأ او رهطا نأبرهتلا قهدقعتو ىوتنان دملا ترهط لوقت كنال لبقلااذهنمرهطاو لصفلل ا ١

 دحوامف لكلاب رضأ لءأ هللاواذ_هنءو لوعفلل هضريمكلانوك.ىفافمزالوهو موقلا رهطت || |

 وهىذلارهطتلاب رمالا نا هباوج و ىبتنا ةغل امال ل .عفتلا هغصن ال هلوق ىلعرصتق اوا ذه نع طل |
 نيدلاىرس هغلايلل لعذ ناف مالا نب |لوق هجورهظفرعوطتلا ىنعأ هعواطع رمأ ديدشتلاب لعف عواطفأ ١

 ةفلقلا لخادل نال ضرتفا هنكمأول ىتجرعلل (ىاق الل: دلما لع ادءاملالاخداالو هلوق) ىدنفأأ|[|

 لاقو ىههتنا لزاونلا تارا تى ديالا د اصورا ةخاو لاخدالا نمدمالهناو ةفلقلا لاوعاسملا
 ةقاعت هنوكلال جر دلل لوالا مءالاو هكرتهثزحتال لزاونلا ىفوادا.هقساةفلقلاءامملا ىأ هلخديو لاكلأ
 ىلاوهأزحأ الاو هك رت هئز مال هقشمالد ةفلقلامسق نك ناكنا لصغتلا ىترذي ةيلالنرشلا ىف لاق ىبهتنا 1

 اضأألوملانءةراهطللءاملالاخدابضالاذكو (الواابنج ناكءاوس هلوة) لكلا مالكر يش اذه
 هلعو جرخلا مدع ىلع هلج نك (حناةفينح كأن عو هاوق) ميدجل | ىلع همزلم هم دع دنعامأ جر 5

 نتف غلا ف ةنسوهف*وضولا ف ةنسناكام ناردملا قدافأ (حلا هتنسو هلوق) ةغلاخعالو لاك اال
 نوكي هنالةل.قلا لا.ةّتسساىوس ءوضولا ف بودنموهام هف بدن. اذكو !نمم ظفلتلا بدنيو ةمنلا هش
 هنىفتك اذا عاصلا ردق ىلع لا تغالا فدي زبال نأ لضفالاووضولا الخدر وعلا فشك عماملاغأ

 نااولاقودملانأضوتيو عادلا, تغب مالسلاهملع ناكل _ميعت ىنف مالسلا هيلع هلعف نم تاثلا هنالإ

 ريمكلا ضوحلا ىفأضونولام ساقتب والفالاو ةذسلا لك أدقف لسغلاو ءوضولاردق ىراحماءاملا ف ثكمأ

 رثأ سف ىصقتس و غلابالنأ تمني هناالا لستم اوئضوتلل لي دنملاب مستلانسأبالو رطملا ف فقووأ
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 دعب لب دن معنا بحس ولاقف ىلمملا ةنم بحاضالا هبانحصسار حرص نمرأ لو هتاضعأ ىلعءوضولا| ٠
 ذاندماا لعسصلا ءادتبادنءةمنلا ىأ اهتةو نوكم نأ ءوذولا ف مدقتام سا .ةوانخ لاق رح لستلا]

 ناكل ثيح ةلسقلا لا. قتسا بدن دمي لملعتلا نم ىت.-ام نا لع اذ ىسهتناهجولا لسغ دن اهتقو نارمدقأ |
 ىوسءوضولا نفسك هنن-ناردلا قرك ةنكل نخل نماش ثرصلا فى شةس لوةر وعلا فوشدكم

 هيد ىل_ع نوكيالن أب نيرخأتملا ضب د.ةوريهطتلاةل امال (خلا هيدي لسغي نأ هلوق ) بترقلا | 00

 لاقرمت ادترت ديقت الواولا ن الرمة لا فامرهاظ همفانسالو طوءنملا ق اك ارملازانأ دب تناكناف ةا]

 متي ضرفلا نالرصخأ هنا عمه_ضرف ناين د_:ءهندب لسغو لاقاءكح هيدي لسغ لقيم لاك انت ا ٍ
 ريغلا الخ عنصلا مزاتس ال حرصا اردصملاناهداغمو ةنسلا فال هعنص نوسولو لسغلا 3 ١

 نالحم هلو هضطرتشد دعتم لءفر دصم ناك اذا عرصل اردصملانأب ى وحادسلادف ةرظنو رق

 ىحيررصلا ريغلاراّخاامنا هنارهظتساو عصا مازلتسسا ىف عرصلارنغلاردصملا ىواس ذنيحو لعفلاو أ
 لسغنيب هطسووريدلا اذكو(هجرفو هلو3) هيوجو نود لعفلاناكما ىلع لدي هنال ةنسلا باح ٠١

 هلو دعه :رهظانه نمو ىرخأ ف قباسلابو هروصق ىق- اللاب قمل فا منظم هنال ةساحأاو ندبلا '

 هلوق نا نمحرشلا ىفامدم عفدنافةساحتهر نكي ناو ة:سهل غنا هنلعو مهتارامعق ةعقاولا منع 0

 مل_غلا مدن نالو هإو5 نمرملا ىفامو اج الالا لسغب ال هنال هنعىتخب هندي ىلع تناكول ةنايثوأ ا
 جورخااو هارب نم دنع هتراهط تضقتنا سعر لسغل انا ىف هلسغول هنالوأ اللب ةسامنلل هنوكرصخ|

 جرفلا ناك اهنا لصق ىروتن بعقل ىفالةنسلا ىف مالكلا نير لا ىف هبقعت بهتسم ياللا نم
 لسغىلق هل_ىغارهاط ناكحن واهب هلاقاا ةسادنلا نمهندب ىلعام لسغدعي هلسغا فتم
 هلوق) ىرخأ ى ىباكلايوةروص ق ق>اللاب قدلبف هلوق ىندموهاذهو نيديلابهلاقاحما ةسامفلا كلتأ
 : ! ا
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 (نيعلا تف) 3
 هحو نمولو ن دل ارهاظ مج لسغد رمالا ى ذقن ةغلامم ةغيصأو رهطاق ىلاعت هلوق نال جرح همفامال
 ىمبعلا ثروت هناف رجلا نطابو نيذرعلا لا دحح ةدارالا نعجراخ هيلا ءاملا لاصامعش امناالا
 ندلا ىرس ةمالعلا لاق ه .ف.ع لسغهمزاب ىعالا نا وفا ارك ذ انه نمو حرجا ىف ررضااو نممعلا ىف
 ىقساسلانردلاو ىبتنا ىعالا نعىت- طقس ىمعلا رون ناوه رضي هنا لاقب نأ ةديعلا ةلعلاز
 اموهمف فتن ءاسملا نال عنعال ارفطلا ىف نمطلاو با ارتلاو لاستغالا ماع عنع زيمعلاو خوض هلازيخلاك فنالا

 ثوغرب* رخهدسج ىلع قد ولو ىفدملاو ىورقلا نيب قرف الو ىوتفلا « لعام ىلع عنعال غابصلارفظ ىلع
 برش و لك ابوىلاعت هتلارك ذي نأ بنءللز وو هيراهط تز اج هّةحءاسملا لدن هقرز ىأ باىذ ماووأ
 ىرشوأ لك ا, نأدارأ اذاسنحلا ةمناسخماىفو ةضمذملا لق هلزوحال هنأ هرهاظو متن ضوضمتاذا

 8 لّةغاو هئاسن ىلع فاط هنادروو د> او لسغىف هتاسن ىلعر اد مالسل | هماع هنأ درو ىذلاو ثدداحأ نع

 هيقد رب لق مالتحال اامأو نيعاجا نمد لسغلا بامتسارانلق اذهواذ هد روالوةةهدنعوودهدتعأ] كم 7000 /
 هنعنوموصعم مالسلاميملدءاينالانال لاحم لعفلاةهجنمدورولان ا لعل عسفلاوأ لوقلا نمئث || با/: كرر 0
 هلهأ عمان أدارأ اذا نحت انا لع ةدواعملادارأ نا ل غلا ب ابحتسا ىلع ل ادلا لدا هنا لاقي امةاغو ا 5 3
 هرك ذا مانش هءقعتو ىدنفأ حوت مالتحالاوأ عاسجلا نمةيانملا تناك ءاوسل تغب نأ هل بحتس 3 ”ظر ىم لا
 دلو هنم داوتف هلدأ ىلأ مثل تغب لو لّتحا نم هلوقب عمقملا نب | ىلا زعم نيفراعلا ناتسي ىف ىدنةرهدلا 01ج
 دعب ملالفتولةركذت مث ىلصف هندي نماةزحوا ةضمتملا ىت (عورف) هسفنالا نموايالف لوا وذم ا

 نسال هرخؤت *اسنو لاحروأ لاحر نب :ًارملاو هوأر ناو ديال لاحر ةمو ل سغ هءا دوب هعو رش هعص م دعل

 نع اعرشوز ممل ىلصرو مين نادل تشو طقف ءامنوأ ءاسنو لاحر نيب ل--رلا ىف اوفادءاو طقفءاسن
 ايوب اهحوو ردىال قرفلاواقلطم كرم و ءاختسالااماو ءاملا

 متمهنالندملاىأ (هكلدال هلوق) دح او فرط نم نوك.هناف هملا ىهتراظن اذاام فال نيذرطلا |

 هنوك هجو ىوجرضموُدح (لاستغالا ف هلوق ( اهقمساهيتصختو ىلؤالا ةرملا قبح ٠ وهواولا
 ءوضولا هتدضرف مهوب هي دسقتلا ناارض» هنوكهجوو هرك ذ ىلا ةخاحالف ل -غلا ف مالكا نا اودح ظ
 وههبرومأملا انلق هغلا لل لعفتلا ةغمص نال (طرمش لسغلا ىف كلدلا كلام ل اةوهل ود) انذعش كل ذكسدلو :
 ىلاب هذيل ىوونلا لاق اب ززغ وهو صنلا ىلع داز هطرش نذ كالدلا ىل_عفةوتنال وهوريهطتلا ْ

 فذحو) جراشلاد اله هنمو ركءوضولاو لس غلا ةعص ىفهاطرشا مهنا ىف زلاو كاامالا كادلا ضارتقا
 ءوضولاف كالدلا ة ءطرمثد لوقب الاكل ام مامالا ن امهون هي دمة ان الىل وأن ككل لغلاف هوقأ|
 رهلا فام هفلاخ و فلا نع ءأ |ىام هقف اود ( ىف وب ىأ ن: ىلامال اةدباو ر ىشو هلوذ) كلذكس لوأ
 ارمثكتلل ىلعذ ناقاورهطا ةغص صوم ههجو ٌناكو هل |ىفلاق هيو>و فو ىنأ نعو هراء صنو

 أ ريمأ نبا ههقعتو فلا ىفءرقأو قتنملاىفاذكلستخي لام هلهأ أب ال هنافولت>ااذاآلا لستغي نأ لدق هلهأ
 1 ثداحالارهاظ هلوق نالرافنه سف لوقأ ىهتنازاولا ىننال با .تسالادمقي ثيداحال ارهاظ نأب جاح

 1 دواعي ناب نعللو ةيائحلا فال ديلاو مقلا ند ضم لة ساخن لوزتالل_.غلاننال رمال مهكع

 ||| الظن دحاو ثيدح ىلع مالحالا صوصحن ىف فنملانالاحلاو ثيداحأ مالت حالا فد ر وهنأ رعشلا جا

 | نم ىادلا نول املاوهرطناذاف اغأ ّنوقحف ةوهشلانا طقفءاسنوأ ءاسنو لاح ند ناك اذا

 1 سل وسلا رتف ءا ىئئااو

 إ

| 

 ا

 ) لاقوءاوسبنحمتاو ىهمهضعب لاق ضث احلا ىفاوفلتحخاو سأب ال كرت ناو ءاقو هيدي لسغي ناهإ ب تتلق 1

 7 وجت د و ا اا وو

00 0 

١ 

١ 
23 
0 

 لآ ةرثك دتس ىناثلاو باونالاتقلغك لوعفلا وأ لب الات نوك لعافلا وأ تاوك لعفلاىفافا
 أارارم هتقلغن او تقلغ دحاو با. ىفالو تنوم:دحاوة اش ىف لاقي الف لوعفملا رثك ثااثلاو لعافلا |

 1 | ريثكتلا ناهلوقو لوعفلل «فريثكتلا نوك,نأز اود :رضلاىقهعنمو كلدلابوهو لعفلااةرثك نيعتذ
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 8 (نيكسمالن هىلع)

 ءاتلاناكساب 00 اىناذكوديد تل اةءارق فن رهطد ىتح ندوب رقث الوىلاعت لاق

 ناديرب 0 ةضعذلا ىأ هاو وقر انضشان عدو انماقّةددشمءافارسكو ةدددمءاطلا وو

 واو ىوج كم .هتلاو قالط الا هتالعز احم ف ثيدس ل اق فن الا لسعو قم - 5 الا م :ال 16 ةزوغلاق غلا تغلامعتسا|

 هيفكبالاصم برنت نا ىنعد روت. افك .الاودنس كيال ةئبلا هو لع ةناكنا اءاملا برش هنكل هذ لسغىمنأ

 قلاع جملا طرتشأ ث تدح تاضاولاقاناالس مسالوفان لس تال هع برش ناو ١

 ناكحننال ممالاو ةضعفملاىأ اذ طرمش عل انا لق دق ه هنأ , رعلاؤ هه-وو اطول اذبهوةصالخلا 1:

 لاقنملم ءادلا ىوقأت لمعلاوه اماتحالا ىأهنال الا ىلع ءاشب ةدهعلا ن نعجو رء اوه طامتخالا||

 ناوهدحولالب 7 لان ايغطن ءالااذه ىرأالو انو لانوكلاهج واذهنوكيىنالوقأورغلا | /

 نال.ةدقهلوقوه 1 جلا نوكهج ونأب انش هم قود ربع فال خيبر ذهل نق حر انجاللا|[ ١

 ىوقأوهاذهن وكيف ارتدوا يلا ناوهو مءالاوه ىذلا ليقلا لب اقم ىلعامأو اعف ارش لا |
 ملقلا نارغطن ماعدا اخ محالا ىلعءاني عب 1 ناو نقب ةيانجلا نع ءجور لا طامتحالان .ف نياملدلاا ||

 _ةلانم ةطقنتدعاو هنىراذاه-.ف نمرارشلا لح رلا حش لوقت ئثلاءىرلان نعةراسع لاوس

 جاملاوهياعل ل ا هةسح مطعم س الوهقب 2 "جام ميش دتشرشرت|] : ٍ

 جادعرط املأ لاقي تلف ن نمهدت ىذلا قب رلا جاجناوةحاسجناو أ 4ةلح نمءاملا قت ىتدربلاتىت جلا ةقانلا| '

 (حايفاشلانالخهوق) ىرهوجلا نعانش هتراصعاضأ : ئذلاةجاوعو لدقلا اسي لسعلاو نزلا ٠
 ةضعضملاو كاوسلاو ةيعللاءافعاو براشلا صق ىهو ةنسلانمىأ ةرطفلانمةرشعمالسلا هءلعهاوقلأ| ١

 نيتنساناك اذ فوءاملا صاقتناو هنأ ءلاقلحو طدالا فدنو مج اربلا لسغورافظالا صقوقاشنتسالاو 3 1

 هل غب هرعوطت نكمأام لكف ميادبأ اور وطف ىأاورهطافابنجج نأ اوىلاعت هلوقانلو ءوضولاق

 عقتالو ة-هجاو ملاهي عقت اموهوهحولا لسغ ه5 بخ هنالةو تراناعل نكم فن الاو مفلا نطابو 1

 ىرج رسا هال ثوم او رك ذم او عجل اودحاولا هيف ىوت سد ١ بنجاو ىايز فئالاومغلا لا دب ةهجاوملا ا

 هنسلا هو قر تاوتددلا نانا طفلا نمةرمشع هلوقوهبانع تانج الاوهىذلا ردد ا ىرع أ
 ىلاعت هلوق كلذو مالسسلا هيلع للا يهارب | اهب رمأ ٌأنملوأو مالسلا مهيلعءاس نالااهراتتاىتلاةعدقلا ||
 قون انف قاشماو ندلاةرطفلا لمفو ع ةارشلا ارملع بصٍتن اونهّمأف تا اكتب ر ميهاربا ىلب ااذاوأأ| ١

 3 ذنوهو حاضاتسالاروهجلا لاقو اههتسالا ة امهم داصلاو ىفاقلاب*الا صاقتناو هقح اولو هعداوت ىنعي ا

 هعفنت اماه. ا هذه نكل ءاملا ىلع هلاحأ كلذ ناطمشل اهارأ اذاف ساوسولا هذع ىئنمل لم ءاقءامجرقلا ||

 ءافعاو هوضولا دمع : الالب ىأر مث لاملا فحوأ ذه .ه. نأك اذااما ىلاملا فحصل ثار :دهعلان اك اذا 1

 قلب واهاصاغمو عداصالا د ةعىهوامومذ جرب عج يجاوعاملا خفنمحاريلاواعريرتك ل ا :

 رحب خاسوالا عيجب كل ذكو عسملاب هلي زيف خاسمدلارعقو نذالابفطاعم ف مسولا نم عدقتاممجارملاب ||
 ىفاشال فالح فلانا ذهاناوق ىأ هلعفرامذاي قلطملا لوعفملا ىلءنوكينأز اح افالخ باصتنانارلعاو

 ة.نئلاريمض أوو قاشنتسالاو ةضهتملا نمدحاو لكن افىأ (ةئسهدنعهناف هلوق) ةيانعلاملا

 نديلان ,ءةحراهدس ا ىف هلا دفا ارطالانال كوأ ناكل دسلاب رمعول ( هندبو هلو5) ىلوأ ناكل | |

 لع ناو لاستغال اد: ءهيرس قهعبسمأ ل مخدي نأ فنعلل يشي وةبلالا ىلا بكتملان مردلاىنئك هنال ١

 فاكشبالا طرقلا بقثىلاءاملا ل_هدالناك ناطحملافو ىيزع هأزجأ لام داريغ نم ءاملالوصو 7
 ررداضأ فاك ءال فاكتبال اهف* ءاملا لدخديال ثدي اصو طرقلا عزت دع م ةنانااذكو فلك الإ]

 نوكيلم لسغ بح هنا لصاحماو حاده حامرو عك طارق هعج هننيزتا] نذالا همه ىف ىاءدامطرقلاو ||

 : جراما جرفلا اد 1 ف جرحالذا هم للا عيجو تجاسملاو براشلاك هدو نم هولو ندمل ارهاظ نم
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 هربد هم. سألوا ذكوألالاو ضقت اةيطر ولف تطق سولف ضقتن,ال ثء> لل ادأا فرطلا لثنا

 هبارنا ىقتح نا لد-رال يب هموصوو ةوضو للطد ءايتسالادنع اهلتدأو أ اهننغاذااماق اهينغبلو
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 ش 1 ناو ضع :أاودب . هلخدأ نا هريدوب رخىروسان# ىلصت امردق هبالا عطقثيال ناكن اب حيو ناط ثلا

 . [الاهريغلو منةالصاله ركن نارفكي له ءوض ولا ركشم 5 اًدكوال ه سفن: لعد

 . || هلثمو رهطتم وهف قباسلا ف كشوامهنقيت ولو نيقملايدفتأ سس كيلا وأ ث دحماقك شو ةراهظلا قست
 || ول هبف كشامداعأ هّيوضو ضعب ىفكشولو رمتددمل قت ءوأ قالطوأ ءامو .وأ بوث ةسادق ىفك ولو ممنمل

 || هنال ىرسلاهلجر لسغ هنسمعت قت شوا اودع لس لهنا ملعوأو الالاو هلوداعةل ثلا : نكملو هلالدت

 اةدعاقلا كعاضقت درامموك كلاءلو زمالنيةءلا موق ىعاضقن درت هذهومامشالا نع رد لمعلارخآ
| 

 اع '|/ءانشالاقاكهنمفرط ىأل سعب رهط تحاها علف نوثلان 0 فرط ةساحن ن 2 :ولاماضدا

 ' د سم نه ةريست ثم (مماىفاشلالاقو هلوق) ءاكوفبالار ل الهنا يحل انطش لاق ن كي
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 ثيدحو املا اذه ىفئثنسحأ اذهىذ.ءرتلا لاق كنم ةعضبالا ود له سق ثردحانلو أضوتءلف
 أر دلا سم ثيداح م السلا ه- هلع هنع هن مث د داحأ ةئال# نيعم ني ى<ي لاق د ا

 عنب روع وضرب قانا |نمادحأ لعن ىوا علا لاقو م ارح ركسم لكو ل والا حاكدالو

 ا نازوح (لسغلا ضرفو هلوق) رحب :هدللان مدل ارا ةعضدلاو ىث.ع ءيهرتك أ هفلاخدقو

 1 [ضورفملا ت_ععردصم ضرفلا نا نم ةملالينرمشلا ىف امو افائثتساوأ* وضولا ضرف هل ىلع افطع نوكم
 .[||نم راصدنال هلا حاحالا: مس لاق لوعغملاو لعافلاو ناك او نامزلا هيدارب و ركذب ردصااّنال
 ا وه ىذلا ىوغلل ءانعم نع لسقنهناىأ ةيانعلا هنا ءّتم نيدلا رسم ةمالعلا هلاق ةسعرشلا تالوقتملا

 زوعت حلا نام زلاهيدارب و رك ذب ردا هلودو هتوف زاوحاتوغاموهوىعرشلا ىلا ىلا ريدقتلا

 | مام ضرفلاندارأو لداعىالدعل-جرل وقتوهنان" !ناكموأ هنامتا نامزنأديز نامتا كمحأ
 ١ ىم رح نونسلاىهفناو هذ لسع ةءطرش م دعور هاظو ةرهوجلا فاك ض ورفملالغلادو ىل امعلا

 ١ هارملا نم راف ىأ لمعلا عبام هيدارأو هلوةوردة تسلا لمص# ىف امرشا مهفالاو همفامبتيضرف مدع

 نكلىواونلا نعلق: امىلع مصخأ تفلاو دل مانت ىلغل مسا م خلابوهو ىطقلا صوص: ضرفلاب
 [ًاراذصم مسا نيعلا عومت *ناههحو و رسمت رات اوه مضاف لاستغالا هيدي رأثيحهنا كلامنءارك ذ
 [أوهولاستغالانم ملا علاء لا ترغنادعرجا اقودرل اىنال* “كا رد> مماهسو تمول اسعالا

 ||| يمنا السغ#ل تعضوق ةروعم ثيدح قه:هواضن اهيل ستغ ىذلا ءاللم ءاودسلام ال

 أ وهو اضب اةدّدشملا ءاحلامضوتدّدشملاءاطلا فو ةز ههارس كك روطالابرعالل (اقتاوه خل غماوق)
 ؛امالانزرت>ادقو طقاسرسعت ءوأر ذعتبامناالا ندطاملا ورهاظلا ىلع عقاولا ندملا عرج ريهظت
 الو هل ةرمدخ ال ن ندضعو ةراغلاف لاق لاعتفالا بادن مهناامعاز راهطالابلاقن ملوقن ديالا

 لاح اقوه انلا فحاص هيف عتو مير رعلا نم هنامرحمالا كاذاموراهطال اهأرشةيرد
 "فاعلا منباور هما ظفلن عا يددشلاااوتوسكم اطل ادي دشن وةزمطارسكمر اهطالاو
 ||| ىناهنم اهب رقو ةغصلا قءاطلا ن هاه دعبل ءاط ءاتلا تم لذ اورهطت هلصأ لعفتلا ثامن مرمأ د

 | قطنلاىلا امم لصوت .ل لصولا زن مه تماتجاف تاذلا ىفامذهداتال» ءاطأ |قءاطلاتغدات حجرا

 ةزمهارس كر هطاردصملاف لاق وزمف ضو اردختمن كاسلا,ءادتبالاو نك اسمعدملانال نكاسلاب
 أ عج لس غراهطالاو لاق نمو هلعفب لسعفامدي لءففروطت هلصأ ةددشملاءاها من مضو ةددشملاءاطلا عفو

 || متفد ةففنع احلا يك اورهط ارهال ىف ل.قل لاعتفالا باب نم ناكوأ هنال ىدان دات هلقابسدقت ندنلا
 لبصولا ةزتج# ن زو ةهيراقللاهفربص يختم عاراتملا وو لعقتلا بام ن 1 و
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 ىداصوه هدارد اص 5 ال ا نيتأرماوأ سبا بر نيب وأ ةأرماو لجرا
 نيب تردصولا_,

 نأ نو جايز دنت أ نى ارتشامدعتماورئارها ( 1 هورداولا وف اهطرتشاونيخر
 ١ هاو 0 لعرب ٠ د

 هعلاودو ىناعنسالا لاق ىاي زره 2 اغلا ال آلا هو
 موا

 تدرب  (<دين1' ف || (امهدنعهوق) 0 : هلعلو ىذملا بو رخةلاحم امله ىف تلاغلا نال مص الاوشؤا

خدع هذلا نم هررتعب الرع لو م.غامث جرخ 0-20 ءمو زمقن همالك د انأ
 

 00 لا م :ةلا ىف رمد هيو قالطالإيالعاضب |جتوضو ضقت )ا

 1 ا اًةاطمرب وتلا ىف ءءاعىرحو هس. قمم هيو 1 رهعملا ىلع لادا

 (ضقنتال دعدنعو هلوق) رد 4
 كيه امو دسم البولو 0

 0 00 ”اهدرو ره ذاسف هديدعا نم ىقداقءاق امو 8 د جفلاباما 2| مضي وه (حرحنم هلود) ظ

 0 وو : 00 ةئلا مدع هحواحرح هحرح رددصح عا 00 2 4 ال اطقسوأو# ||

وت) ىقدع هنمدلوتأماذ نعل , 1 ا
 00 - ىب ةكنإ مدلل نم 1 ن2 نع 5 : دلا 5 ءهل

 اطس ىف روظت هرب وهوا مجأ]ا
هَيَرْيَك-] ةقب رمشل | هس دملا ىلا همست 06 9 4

 2 خرنرر سدي 

 اي ا ور 1 اشف كس دلاكج رخ قرع نع رع 8 ا: هلق
< 50 0 | | 

 ود
 ناةريحذلاىفو

 يس ةطءاغلوضق هدو 3 - : ا 0 )جحا ءاملاناك

 7 كا 1 0 مهلا رممهد انعم رص 3 ١

 7 عير . كنه 2 رهن هلةديمل ايديقموهوةدودلاب دممقتلا نم مهق اسك حي
 1 د١ تارملادعأ] 1 لج

 : ضتنلا نأ لعاو ىلوأ ناكل ل.ةلا عيفرهنلا فاك اقسم نع ) ظ ةلا عفرهنلا فك نءلدسلانمللاقرل (ربدلا نم هلود) جار انعألا
 :ثدوهو ةسادكلا لماق نم !ملعامرامتعأنأ]|

 ا ا اضتقمو لءقاذأك ا .هريةنودنيلسلا فن دوهو هسا لب 2

 ورا مر 3 0

 2 مك 2ع

 ةاذا سألا تيك. سلا نبا لاق هخ ةاا قفاوماوهو نارقلا نا رثوشؤلا

 ما ملا ةهلاعاذل,كلذك يلوةناسا
 5 3 ١ 91 هع ل لا ىف هلل ءادهلو كل (ةروقا + |

همن ةعاعلا نم اهدلونوةلد ل : 6 7 8 : ناكولام :هتاطا (ركذ سمو ْ
 تداولا رار ١١ 

 امد) * نمر | 2 سا ؟يلدملا دلاف محااذ و رم هريغرت ذناكولامم ١ك

 ءاملاريغا رعتسم ن اكح
مر : ناهدب لسع بهما ر 4 2- 5 0 5 أهل 3

 3 » 0 0 ك

حلاةأرملا شب سهوأ ود) 1 - ين 6 1 أ
 خمالوأ ىلاعت هلوقأ (

 57 0 فرغ 3 ا ا ءاسنلا

 01 نع لقي ناك سو لعمل
 0 -.ق هنأ و 0 00 ةالصلا ىلا

 لطم مم" تنسي كلر, أ عاجلاب سابعنياةب الارسفو أضوتيالو ةالصلا ىلا جرخمت د
 / 66 ا

 ا
 5 . - 9 | 96 ءلالومتت |

سل نمل رم تلاقامددي وبر واوتعماجىأ ةأرملات ., قرفالونا |
 ةلاهجوو رششب تس علو مال

0 2 سلما ١١ نس قرق 00
 دس [لا هحوو رمل ىّثسس كد 

2 : 

 باعرو / ) - 0 3 ١ 2 هغالاى دداو ىعع ف لعل ريا 2 ١

 11 كا هوو هنذأ نم :رخ(عورف) ى رو ىيع 5 8 دثوأ|

 لا ا اا
صقب عم وأم نأو صن ا .

ل.ل ذهنال ريوس ر
 2 592 01 حرا 

 500 م 1 0

 :- يي كل ذك ةصحلا ءامن كملف اضقانعمجواسهب يلانيسلا از ري |
 أسحح ري تن قل 2 . 7 2 1 . 5 ا[

 | ةيذاحموأ ةيلاعةنطقلا تناك اذااعري ونتلا رشف .دبقو ضقتنا رهاظلا فرطا ل 8 2
 ةااد الص )فارق نقلا ورمدلا 4 |[ حو ضقتنبال «_:عةلةقعناو لولحالا سأر

 اذاام فالخ لسا جرفلاورب 3 ظ



 ١ 0 ل 2غ -

 3 اهلا و ء - ةنانمإ 1

 ةبانم ل ةهقيو ١ بحول
 ل 7 عمر الاد

 : ل

 ةماناو خر
 ونال مح 5 21 نع نإ 0 ونار

 .٠ اهضور 0 6 ايلا 5 "هو 3 6 8

 ما /ول ده : 0 م

 1 علا

 هما لي م را
 لانقتنإبر ب 'هبوا ع 54

 .ه 35 هو 2

 داهط ب 3 0

 هغلإو 6ع

 ا فالح ىلعناك امن 10 الاةراهط لطتال هلودز !مضقنل ءوضذولااماو امالك ةهةهقلا وكم

 ا 5 4
 ْ ا [يوهواباوسناكلر دلا فاك ىثغلا هنمو لااةوافءامطال اك | مهند نوقرغت ء[وقفلاناالا نيماكبملا

 1 | نيماكتملا دودح نع لقنمثءايلاديدشت عماهرسكبو نيشلا نوكمو نيخاا عذب نانهو نب حرشف

 || ىلع همكحتر ماا ىف حرص هيو زضقانريخهتعلا نارها (نونجو هلو لرمغلا قرعتق اهءلعو نمغل |من 2

 طار وخاا فاك هورمسذو لازدق هل ةءنالال ىصل ايهقا الاب | ذلكم ن نكي ل نأر هنت (ةذاسلا

 عماوردصم مساةلمهملانيسلا م ذود ( ركو هلوق) مشيالو برضرال هناالارببدتلادساف مالك ا
 ناوهالاقو مظءالا ماماللؤه (مزالب سلا اذهو هلوق) اهو نيسلا مضد ىراكسو ىركس
 1 لالة هتشم ف لد دقن ةلا امنه ىلا لصواذاهن اك شالو هءالك كل هماعباغ
 0 اوحردةونا اركس نوكدأل ماقتساولهمااك ن مفدنلانا' دش , رثك الايدسقتل او

 || ضقنلا مشو لالتخا هت ثم ىف ل داذاةثدش اب ضقنل ا,ومالك ىراملو لاقرهندودحلاو ناسعالاو

 ا لد“ ةهقهقو هلوذ )ردلا ىفمزج هيو ىبيتنا هلارجز هقالط عوقوباومكح مهنا دئارفلادقع ىف“
 1 | هبودنار 0 ا ا ل ءامع ءاولو هل ءاك الص

 ١ مان ةلااهئالطملدعبال ضقتنا ءالصلاملا مايقلا لبق هقوقف مسملا كأن .لا ىسنولابمفو ىعاد لا مزح

 [|اذفو ضةنتاهئافاهجراختردصاذاو ةنقتاننوكتالتالسلا و تردصاذا ةهقتهق ىألاقيوزخامفابلا
 ١ 'ةالكو أ هثدحوأ مامالا مالسدعن موقلا كعضو ةصالخلا فو ناتمالا لئا منه ىهورهملا فلا

 قرح مو ةالصلا فنوك ل و عا
 قلاقهسقنب لسا نأ ىلاءالصلا زوهادع همالكوأ هندحو أ مامالا مالسدعب هنا ىلع*انب ضقنلا غلا
 ةصالخلا ىفام فالعت ىلع مصالا ىلع هيراهطت دسفادمعتم مامالا مالك دعب , «قوقولو حفلا فو رعمأا
 نءهيفوههقهقلاو ثدحلافالخ اف د .ةمال ةالصال عطاق مالكلا ناَق ةرفلاو ادعت ردد عد هفالذ

 ااا تسال وتلاهقوقوااعم موقلاو مامالا هقهق نا عادم ءلا

 فذ ىلع هماللكن ايلاهيراشأ (ةهقهةلارو دصن ضقتني ىنعن هلوق) ىبتنا مهنودهؤوضو ضقتنا
 الأ دن قتلا طيرق هنا :ملاهبتلصح ىذلاهنالاهر ود دضقانلا انا ةضقانت دل ةهقيقلا ناو فاضد

 1 ةرامعو ىو ادمسلا لوةفهريغو غلا. !ااهنف ىوتسال هضقانةهقوقلا تناك ولذا غلا لا لاب مزمل مالك ىف

 رمالا ىف نيةقح دنع لمعت تاهنال ىنعب حراشلا لاق مث نمو هه قهقل | سا 3 ضقانلان ا مهون فن دما

 هلوقءال ل .قوثدحاهن اةعامكهمالكرهاظورعمل ىقهلوقرهلا ؤدر اذه ممر هريغد|رملا قال مهوملا

 فاي ضققن مدع ىلءععاسجالا جارسلا ىف ىكح دقو غلاب هلوت لدي ىنانلا همااكر هاظلا لوقأو
 [|تناكوذااندحتسلاهنال ( ثا ىفاشلا لاقو هلوت) ةئالثلاوق ادجأ ةءاردلا ىف هلع-ناو ىصلا
 || ىلص ىنلاو رم ىف ىدرتىعان اىورامانلو ثادحالارثاك | وبراخو:ال هلا ةلاحارمف ىوتسالا دح
 ةالضلاو ءوضولا دمع ناهرمأف مالسل اه.لع هعم ىلع ناكن «ضعب كدضف هبادعأب ىلع مسوهيلعمقا
 ةياععلان مر وضتت الور مالسا او:الضلا هملع دسم ىف سا ىل 3 نافدودرم لوقا هلب اقع سامقلاو

 الو نيد ازلا ءافاخلا كعض نءدارملا سلا: تشالف مالسااوةالصلا هباعهفلخ اصودخ كد
 ل نيقفاذملاواثادخ الا ضعب نم ناك قل لعل لب راصنالاو نيرجاهملا نمراكلا الو ني رشملاةرمثعلا
 ظ ىلاعت هلوق رياظةوهو ملسو هيلع هللا ىلص_ دعس فارع انكم له ةيلغل بارعالا ضعب وا

 ابان دن ءراملا ل جال ترفحربرثسلايدار اا ذكووهللانةباعتلاراك هكرتي ل هناف امعاق لوكرتو
 الو هتالص دسفت هلود) ةريبك كدعلا سدافالاو مهب نظلا نسخ تانن هادهوةيانعلا فلاق يلدز

 رد ر اة اوهو ة.جلاواولا قو ىوتفلا هءلعو باصالا فوهريرحتى مامهملانب ار اتتعو دو (ؤوضو دب
 |ةالصلاداسفما (اعمج 00 لا ءوضولا نالطب مدعيا زلاحرو

 ناز :ينيط يضل اي تك يي نى ل يح دوت

 غ1 ت01 1

 د 1



 ل (نيكسمالنم ىلع)

 || ىلتساأن انعم ناك امه ىلب ذشن.حو هملع ىباي كلارصتقا اذهو هملعءلروتملا فعل. ل ديرهاظلا|

 هدعقملا لاو زب ةكسملا لاو ز بجوبام عاد طضالا نمدأ |رملا نا ىلعءانب ررثلا ىفهغفلاخو رحب بكتملاو ظ 4

 هنيف 0 بكتملاو قلتسملا مف ضرالانعأأ|
 مون نا ىف قاط أوىلوأ ناكل ه مكس لب زن مونو ريوذةلاو رردلا قاك ف نصل لاق ولو كروتموهلوق |

 ونلادبمقت اورهن ىوتفلا هيلعو محالاو هو |«ءطضم ىلصاذا ضن , رمارعق ضقنلا بجوب عمطضللإ

 ردلا ف لاقو ناذضاق نعةيلالينريشهدنءلاقبام رثك | هءلعهمتشدالمون لملق وهو ساعتلا جرت ١
 قاقدلا ىلعوبأ لاقو ثدحي سل هنارهاظلاو ىهذملا ىفهل ركذالا ءهطضم ساعنلانال م وتلاديقوأأ

 ناكولامأ هلوق 5) دب ةرادهلا ىشفاذكا دح ناك د: عل. .ةامةماعمهفدالناكح نا ىزارلا لعوأو |

 نياك عرصاو الوسع كم ٠ نمنيموهفملا كووتلاو عامطخالا نودن يأ (امهنودنأ

 دبي ؟
 يي
0 ' 

 ١ ٠ وضوال مالسلا هملع هلوق ىف موهعللار اال مأ ةنون ىلا ةئملا ىلع ناكولام مف هقلطأ (ادجاسوأ هلوقإل 1 42

 ١ ادم مانع ونسال درك "ادني الرع فوكل دج اعك وز

 تايم 600000 هنوك طارتشا ىل- ءقافتالارهناا قهمااك ىذتقةةالصلا+ جزاخادج اس مونلاامأو رردلا ف مزن ا

 || كلم ى.دمعتولةءنالا قوةراو رارهاظوهوالوأ هدمءئولام قالطالا تح لدي و هبونسملا هما ىلع 7 0

 ا : كلر , "اله نءعفهدوعق نم طقسوأ دودسلا فال هيف ةكيملامامقل هناك غلاف لاق عوكرلاال تي

 هل ازم لمقهاءةنالا رم ريتعاو ضال هلوصو عموأ ضرالا هشح لدصت نأ لف هشانامامالا|||  1ه0 ل 5 9 ُح

 وربي 1 لع[ 0 4ك قدرواذ_هو ضفانب نسا لا (ةسق) ججرتلا فاخاو رهغلا لاق :دعقلا]]
 ع ار 27 معلا

 كار. امن ضيع || ىدعنازرخآ ثيدحقدروالا ًاضوتيلوةالصا 0 د ىتح مانيسو هملع هللا لصدنا نيد
| - 2 5 

 يخجل تو الا طوس نر مح !|قدروام هيلع لكش .الو ىلق مانسالو نامانتأ :

 0 0 نعم مسءثلاوردفل |عولط سلو ند لاب قل ءتناسممءريغ ويد 4 سح<ناطقيتلقلانالس مثلا | 1

 1 هيو [افال كاز ذك ءامشالا ن نمهريغن ا معاو همن ىقو نيعلاب كردي ايم باقلاب كردياموهالوكلذأ]| ١

 ا نمت ورعل يفتك قلاماذد و صقانربع مال لاه ملع هموت نا ص اصخلا ن مرهنلا ىفهلوذ نمر هظ. 0 ٠

هملع ه- كصمصخت لود و كلذك سل ءاسالانم هريغنا صئاصخلا نم هنوك | ١
 0 م نءزارت>اللال مالسلا 

 لا ءادنالا مونكض قتسال هتعلاو رب ولا حرش ف لاقءوحوءاسغالا ىلا ة..فلابوه لب ءاسيننالا ةمقن | ١
 ندموريسع لب مونلل هم دس ال وم عن طوسملامالكر هاظمرمشغو مهزاغاض قد لهوأ ا 1

 ميملعءاشالا نم ضقنالو لاق ثمح ىناةسسهقلاةرا.عدانتعش هءلع كردتسا ذو كلذكض قاونلا|]|
 ىئاتسهقلا لوقو ماللاع متت مهروضو نوكيذ حو ضقنلا مدعب مونلا صصختى لا ةجاحالف مالسلا | ا

 اهلا ويمن ندا لاح عقم .سام لملدب ىثعل او ءامعال |هنم ىتثقس ءاسالا نم صضقالوأ 7

 آ ىئاتقلاوركذام نال ماحلاو ىهتنا ضق ان مويس غو مهوامحاو ضقث الءاسدنالا منو لاق ث.حانخش|| ,

 ا نع ء قء-املايفانمهمالكن وك نأ مزاد الاو ىنغلاوءاغالا دعا ةبسنلا ض ةنلا مدع ميمعت نمأأ

 هلع هلوقانلو أ ضوت هداف مانن م مالسا| هملع هلوقتل (ماض قاب مونلا ىفاشلالاقو هود) طوسملا|

 || تدحرتساىذلامتانلا ىلع لو هاورامو ادجاسوأ اعك ار وأ ادعاقوأ عاق مان نم ىلع ةوضولا سد مالتلا| أ

 ١ قباسلا ثيدحملا قالطاانلو هل داغم ىن رت: لاطاذا نال (ملالاط ناكلاملاتو هلوق) هلي ساقمأ]
 |١ ىف هذ اوه (ءاماهضقنمو هاوق) لب وط نيثاّسعل نيد امر دق نا هنعىوروفرعلاب لوطلا فرع ا

 اذه. نعو فلان عرب ايولغم لعبا“ اهب عماشاعفا نعةك رمخاو ةكردملا ىوقلا لطعت غامد وأ ب تلا

 نسملو ىو#ادمسلا همؤرظن '(ىذغلاوهو هلوت) نون :لا نود السلا م رملعت | دنالا ىلعماخالا عع

 عون ىذدغلا نال صخخالاب معرلالري_سفت هناراظن !|هجو وانذعش لاق سوماقلا ةعح ارم ىلع لاحأ له هيل

 دود> نأ قفاوملاوهو 0 سوماقلا قلم رهاظو رولا اقوه نااطاسمتالا نما
 كاش

 ا -ةمسا 0-2 د: هد حجت



 سس

 0: 0 سعال سنا جانا زمت ا ىلا تما فاما

 ”اااندشدسلم لاغلا قازيلاناح
 1 َّل وأ 0 0 ةلا# لم هنوكهب ضقنال طرتش ال هناهرهاظ (طرش 1 1 0 . | خفلاعلملا(ةدئاف 1 ج خناوهلون) || ولو , - ةيخرب. و هلوق) انش هر جزتم ريغ قد رلا عم جرخ نأب (خلا هضقني هسفن ةوقب ب وخ ناوهلوق وز : فلا لمد 00 :جرذ ملاذا هظةثبال ىأ هلوذ) قاس أرانم هي

 0 غدة ل

 1 ف

 0 3 ْ 0 دا ارااو حاب |ىفاذكءالتمااذاءانالاهذ أيام م ارم كل ايوعانالا تالمردصم مقلإي ةسيرهر 5 3 ل

 1 0 7 00 ا مهضعب هلجو لم أت هيفو ضةئبالنيذذالا نمج ون او ضقن غلا 10 0 0 م10 وعلا عرش اجي ناو جاهلا حاملا فو (امدعق زم جرف قزب ناوهلوق) 0
 1 00 ججارلا فال وهوومفلا ن هاح راخوا فوجنان مادعاص هنوك نب م دلا قرذال هناقالطالا مند ا 5 ظ 0 (مماضةنسال قازيلا هملغن اف هلوق) رحبةساجفلا عضوء ىلا لمد موفالاو حر خلوالا 3 0 3

 ١ لق ونالاربك ناك نادا ريغىل علما كىرير توج نسا از ا اةخالاو مدلاكقلاو (ضقني مدلا باغناوهلوق) فلا ل
 . || رض شنيح هنالاريبكن اكن ادارقل اهلثمو مدلا نمتالتماواوذع تصم قلع هضقنياذكوقازبلاك - لل تا ا

 . || مدلامدعل مناخ ”ادقوواربلاك | هير داو عب
 . سيوسوم فاك ابذو ضوعب كرمت الكاذكا ةلاوذقلعلا نكت * ل ل 07

 2ع مناو لئاس فتم مددزم نع مني اى 1 /
 1 5 ا

 7 ها | ل 1 : 10 000 ىففر# ءىبلا قرغتم ىا (هقر ةنمهلوق) هحرشور يونت حوفسم ا 1 هه 1

6 0 

 5 1 زمرلا ف شك اتتسال ف ىعام»اعذوصوم ىلا ةفصلا َةفاْضا َناهمفو قرد 7 0 - قر م
 . هجر و

 | || سرنا ءورهملا نينلا ساسجا نم هعبط ريغت ءؤشنم ناسنالا جازم فثداحرم اهدار 1 املا نس تاير 0 8 قهنحم ل مل نهسفنلا ثمحاضإ ءانلا نوكسو نيغلا مشد و ير 6 احا كضانانكار عاثاع هةهعملا نيغلاب ىوحلا هطبسض (نايثغلا نم هلوق ) م ١ 2 حي رم / | ةمقل اًةانثما" ان : 3- ردي نوكيدقو نامغلا ىو ىبابسالهنا بلاغا نال الثملاق تا 72 قل | ةدعملاع ١ 1
 2 و 52100 تازب

 1 نأب لئاقالذا ب 00 3
 1 9 لاو سه 1 ١ 26 نو ىلع :بعدفملا ءالك علل هدعلا لوق نارلعي هزم (د# لوو اذهوءلوق) ل كر 5 لإ :

 | قافتالاب قرفتام ىحلاب ينحل ا مز كلش هنم ذدهو ىوج ترس سا لاداحتا 0 (عسو : دات اوهو هلو سيسلاريسف ثبح طقالابال ملا * ىلأ الكل ١
 و هع ١ هْدق قرفتولام ىو قافت الان عمج الة دحاو قودحتم سلخ او نامُمغلا نم لكو الان اسنان“ 0-5 ظقمم ب 0 0 .٠ لافاني ىاعب ان فرغت عم ةدحاو ىفف ةيعايرةلثملاو دهم دنع ناي ةلارهو تءاناو اق وا |ىلا لإ 1-0, خدمي ام

 ؛ م

 ١ 0 0 ىلا ا ا فروظ نين :قواعمادهت 71 (عحطير با

 00 907 نحل با -- 0 : - (و) 4(
 ٠ ١ :هعضو هى مان مث هيداعا ل_ق ظقتء |ناواعاجا اريد موذلا كلذ هداعا ناهداعاّمث اندعتسا] قرتاع/ و ان 1 » 0 05

 ١ || مانهثهيلا هةربلو كلذ هلم نعماقن اف ه-تظقبو همونررككن 2 0
 23 نعماه ناو ه:طقيو همورر ناوأربي د دنعو فسوب ىنأ دنعأ ال 1 , كن

 5 جيمجلا ن اللوق ةفيت- ىنالرك ذب "1 | >7 دونر < "هدر كاع
 ع م 1 را ا 95 تم راما 4 00 تال 41 ' ذهو سلجم اهءلعئوتسامىأ (ساخنادبتاناهلوق) ةملال نرش لب وكتل ادالا عضال هنا هبهذم نم 000 هع "7 1 لو فدس اوساجل اف الةءالاعاجا نادل ان مأرب هملادةرفرخآ ف هكر هر ( ضرر

 1 0 ىفاك رو مذال روصلا ضعيف كرتامناو ب ا.الا ىلا ماكحالا ةفاضا لصالا نال 0 هوالد م د 5 أ
 بب عمت مون هضقن و هلوق) فنصملاقاكنع ءرد بنس موالد لك نال لخا د2 ||يتنالتسبلا نيتغأ قرر هو
 9 -ج/

 ليقو مايا هدعولذالام لب ضقانب سل هندعن | ىلع ءانب ىمكسحلا ضقانلا ىلع مالكلا ىف عورمش
 ىف لوالا راع طضم مان ن م ىلع < 0 1

 3 هد نكت نأ 3 ورهغلا ف لاق هيلع قافتالا عشوتلا ىف ىكدح لب يلب زلا مزج هر و جاهولا جارسلا
 "|| وهو ضرالا ىلعسنحنا عضو ص وص هيدارب نأ لمح عامطذالا مع رتالفن ادن نياتاقتااخقانا



1: 

 وأو هيرامعو جان لا مالكه ماء لدريغةظفل فذح اعاج | ضان هباوص ضان رمغهلءلقق سأرلا نم 1

 (ملا هتعاس نمءاقءاوس هلوق ) هنعش نءانخش انبادصاعاججان رثكو الق ضن سأرلا نمل زن ناامدءاقأ]

 هنافانلا مقءاك هسفنى هتراهطاربثك دودوأ ةم>* قك اقافت |ضدنالف ىرا | ىودولو ىلح ورك ذا
 ةلاصالاب هتساجفل هتلقل ضةنس1 ناو رجع ىقك سف هناف تنملامفءامفال_ىئفبهناةاطمرهاط ]| ١
 ةراهط ىف قالطالاو مغلا الماذاض قي نادودلا ةسادعب -نملوقىل_عىذرعلافوردةرواجابال ُ

 رفصأ ن اكن اق فول نمد_عصاذ مان امفءاملاقف مهضعنو ,ر, ذىذلالمصغتلاة ل, اقم ماا | مفءام ْ

 نمءاقاذا ضقتسال نحل الاقو هلوق) رهاطف سارلا نم لزنواو رصن ىنارا ةةةوهو*ىتلاب ىدب انتنموأأ]] ١
 ارهاط ناك هتعا د نمءا ف ىصأ| عضت راولا ذه ىل_ءوءىلا ىل .ءاقهي لصت اأعاو رهاامهنال (هتعاسأأ
 ةساحنن |ىضتقي اهو شعت ملام عنعال هناعصال افءامو اما ءطءاقاض | هبفو ىتحلا ىفاذكر ات وهو 1

3 
86 

 هب

 2 3 6 فتاغلاوه ماسعطلان اكن اف ماعطلاباطولخت مغلبلا ن اكراو فرم !هتلملاىا (امغلمال هلوق ) مغلا: لق | ظ نمي داب...( ودم شحال نودا وست ىبتانودازدانجورقلا" لمحو مانا دقلاهبزصتا |
 0 53 1 4 ن*لزنواهلوق) ردهبدح ىل_علكريستعب اب وةساوأو رردمفلا"لم ناك اذأ ىد . راعانجا|ضقن /

 يا 1 1 اهم ربو كو هلوق) ىدنجربلا نعىوجرظ: ةساجخال العم تسيلوتلا سأرلانم لزانلا ىلعءىتلا قالطا ف (هسارأل ١

 00 اقلام 31 د4 هءاونارثا .كراهفءىتلا عارفا نم عوف هنال (مفلا* له هفدج نم قرانا ضني ف سوو | لاقو
 جزل هناا .فوامللعةدعملاو ةساجتال لعك سدل سارلا نال سأرلا نم لزانلا ف راكم دعملاف سد"

 نالفال_->ال هنامدالاو عئادمل| ىف لاق ةسامفل اى هعوقوب سحن» اًذهواهامقف هتفرعاوملاب تدانو

 م اذ, ادعاصلا ف ضقن ال هناا هع ظوفحملان االا ىهتن لزانلا نا ههباوجو دساصلا ىف ىناثلا باوج

 هتالصز وهال طاخلا ةقرخ هعمو ىلص ةصال- 2 |ىفام ه-.لعركمب دق هناالا ل هملزانلا ىف قافتالا
 ناللب سف هنالال لاقامهدنع دو ركءا ماع الصأ |ناذب زازيلاةهارك ق ىك-و شه ناهدنع
 قرفتلارمسععملكشلا ةلووس ىضتقت ةيفيكة جوزالاو رهن يف مظعتال ارماعةالصلاو مظعم ىلصملا
 ئذلاجزاحادعلا فو سب ملل ارمصتخلا ةيشاح ىروتن ||هلب |: ةشا طه او ىكطصملا فامكدادتمالا لاصناو
 باغ هلوق )ب ذهملاحرش ن عر ن معلا ناكساو مياارسكي و نيعلارسكبو ميلا عفبةدعملاوددتو ططمناذا |

 هتءافقرفالا ذه ىلعف ضةان رجالا ىواساوابلاغلا نالهد دمقرفصا ناكنأب (قازبلاهيلغأ]
 تناكنافاقافتاة اغلا هنفرتعتمفلا نهج راخلانانصاسخلاو فو اوامفلان مجرات نيب ةبلغلا]
 باعناو ضني راو رىؤف فو ا نم را ا ىفةءاورلاتفاتخاو ضقنالاو ضني ل قازملل ةبلغلإ ْ

 فقعت اً ضقانرمغ قازيلا هملغاذا فوحنا نمدعال اّنا ىلع قافتالا كللانءارن نك قازعلا | ٠
 تفرع دقو ضقذلا مدع ىيءفاغتالا كلملا نبا لقنل هماع وعد ال هم ااكءاضتق ا أخ لاف ياي زلارونلا ف 7

 حارشلا قالطارهاظو هو مذلا نم راما فاك قازيلا بلعاذاض نال ةياورف نتءاور ضةنلاف نأ
 ىافتالا كاملا نبا لآن لميف تارمضملاو ع.بانيلار ىاككلاو ناضضاقو نايبلا دياغو جارعملا بحاصك 1

 نقالسعاز حرم نمو مدعلا هلي هلباقم لزن.دنعراةخاوداذه ناك انهناران وك ذملا قافتا ىلع 5

 ةياورو هلوقب ضقلا هن اورا جرم ىس هل !ىواخا ف وحلا نمناك اذا لغم ا مدلاب ضقنلا فنيتياورلا 1

 لقعتم قرغلاه+ووالثاق ىزغلا نيدلا فرش مشل !هيراس.ءىل_ةندقو رهظالاره لاوحالا_ :ضقتلا . 1

 || ل هسفن هوقي هل < نع لاسام قاربلا هملع بنعو مغلا نم راك ناهنأ ىرفلا نقعتهجو انك نمو 3

 ا
 اداب هه ياو جنم عج تي < +.

- 



 ْ 1 ءالكلا عنم نا لمقور هال اسما ىلعر دقبال نا عمبانملا ىجرو ىطز ”الاو هو دابز نب نس ا ةياور ْ

 2 ةساسملا نع ىر 4 !هلقناك ةعرا طالخالاوءارفصلاىل ءاه , امةرملا, داربدقو مءارفصلاا م

 0 ْ (نيعملا تت) 4

 | 'مضوم فصوا ذاق* ءوضو اىأز ناله مجرخامر اتعاب ناسنالا نددنالو هريغاماو رهاظف ج ورا

 1 نكل# -اكهريهط" كيتو اين ةلكراصاد انرقكلاو ناسءالاكك لذي دلك نفدصو تشب ةساجقأار هنم

 مس. .برخامر ركحتل جرعلل نلسسلا ىف ةعب رالا ءاضعالا ىلعر امتوالاب ان عرمشل ادرو
 01 ةيانقحافا

 اذ هى هرك ذيل هنا عمت لح هد ءس الا نا ىرتالا :ريغ نبال هاورامو هجو لكن ا وهام

 هيلعدحاو (هضقنبال داتعملاريغ كلام دن ءو هلود) مهر اكىأ نيعباتلارو دصو هلوتو ىجاد زثيدحا

 3 دلة ضاصحتسالا مدو الص لك تقول هداج دلا م هلوقو انيورامو انولئام

 | لعرك ذلاوأ ل مقلان م ةحرالا لازال سمربغ (هموعىلع قرح سل هإود) 0

 2 معن الالكلذلالا ضقنت ل ريدلا ن مهحراخلا ىنع ب رااوةسامتلان ءةئءشمتسدأ جيراهناملست

 ً ءابرام ف نضملا مالك ن اكف سف جورخىف مالكلاّنادعيرهاط جورخدرنالف عصالا ىلعةسن

 راش ثااذ_ه ىلاو قرع 7001 0 او اس ويجسد نمةجراخملا حي رلانا ىلع هيوم

 ا هلوعث مدءاروصق هذ س 8 2 جورخ فنصملا لوق نارها ذه تلعادا جراما لسن ى اع وكر علا

 ا هد انم جراخل عيرلاذاهلوق) هنعاثعمشم ناكوأ هءاعد ارب ناو ديالقربدلا ن مةجراخلاع رلا ضقنلا

 1 ةراخلا:دودلا فالخلا اذه ىلءوريدلا ىلع أسأمق اهل مق ع نم دح هناذ# نعو (مفاَن نع دارك ذلاوأ

 ع ىدادلا نأيرعلاف هءقرظت نتا فامنأب ندي همقعلاو نما كانع هيلا النرش اهلمق ن م

 ||| نم ةحراخل اةدودلاب ص قش ارا[ نالخا ماوزملا اهانق نه 5 .راخم دولا نول عاج الا
 أ مالساا هيلع لوقا (مقهضقتب و هلوق) عاسج الاب هنا جارسل اهو ةسنالا نعرح جرفلاو رك ذلاوربدلا
 نمو ةنحلاب نيرمشمملا ةريثعلا بهذ ءوهو ثي دحل أضر لو قرصت.اف ساقو 'هتالصف مك د اءاقاذا
 نم فعرو ملكش لام هبالص ىلعنيبل اوأضوت- اوسلو العب تفرز" ءاقنمرخآ ُثدداح قومهعدات

 || لصالاوءاقردصمءقلاو فنالا نهمدلاجورنوهو فاعرلا م هال أو هل ءاق هع 0 و ىلاد

 نك اسلاىلانيعلا ةكرح تاقن عنعنزوأمقي هعراض# لاذ ارافلأ تلقاها هر جفناو نيعلاتكر تأ
 وع ىفالخن اد ناكر او ركذلان درف اواتكرح لقت دعب تنكس ىتلاءانلا ة.سانلةرسك تماقوا أم ف يصل

 || دوره جورخمان هدافتسك نيايدسلاريغىف نالسسلااماو جو رخمادح ىف هفلاخي هنال سجخ حجورخ هلود
 ١

 اد دالاض أرك ذلاب نيليسلا اريغ نم جراخت ادرغي ناذثنح تش ناك لاق هاسع اعنا او اىلاهبراشا
 اا

 || نالرهاظ هرظن ج ال منالسلاةدافتسا ىوعدف نك نال.لا اطارتشا فا ءهنم بر اخملا فلاخي
 ٠ اذه (هنم جرت فلكترإو تح نوك«ناوهو هوق) روهللا درع هققدتل هنعاكفنمدجو جورخما

 ١ || ليقو ةعيرشلا جات ةلاكلان ءىوجغلازوا هنا ليقو غلا فسن ىلع ديزي نأ ليقوال الاو هواموهق

 امال لم هيف 0 0 0 نكي ا عصا

 لأ هلعملا ا عفابتلا 0 ل 0 0 اواو لعل متر هر

 أ ياساراسالا ال جرش يوت ضراستت رسال ذاهنودام ملط أضوت ملوءاف مالسلا

 رهنلا ىف هل« نهىلواوهو ريعضلا عجرع ناس ىلا هبزاشا  (ةرثك ىلا ناكولو هلود ) نب ياو
 [لتر صاد ل ادب راخما ىلع دو«. ناك ىرتتسلاريعضلا

 دوو انتاو ان نسا الذ ةلاءلم ىلعلا ةرتءاامناو قلعواءهوق) ماب .اارعادوسلاةرملاو ءارغصأا

 20 ةاس ناك ولهنالاظ. يوك دية دبو دلع تيكا الامه( 2+ غامد ىاهلوق ىابر تفرتحا

 زان اراب هأ اودوفوما ن مدعاصلاىف فالح اوزيعولا قهجرو ءىقلاب د هر ,مهعاو لقنا 2|



 ع (نيكسمال :مىلع)

 | ت>اص هيريصب الو سف هوضولل ضقان هناق هنالمس لاح ةالصلا ه.حاصا نوك:الو ىوثلا ن«هباصأ ام

 ملا سمخااجورخ عنك ىذلاوش او طن رلاب ولو هر ءدر ىل_ءردق. ال ىذل اوهرذملا بحاصنالرذعا 1
 لوقلا ىل_ءرهاظ ضةاباله سفن ةوقب لس ل ناو ضقن هسفنب نالم_ءلاةوقهل جبرا ناكناهلوقوأ]

 جب خاذاهنا ةفينح ىلأ نعىو رزسحلا نارك دو ض نبال هطغنلا نهر اخ ىفاصلاءالاناىرودقلا : ٠

 ىباول ل |ةٌعالا رس نعل ةئو ضن الءام ةطغنلا ند لا سول هنأ ىواتغلا هنا ىزعو ضق'ءال ىاصءام 1 ١

 8 ا لا تل 1
 ىكح هنار ردلا رمش ىلعهدلاو حرش نع لةثو هنم لاسف برحوأ ىردج هر ن اكن ا ةعسوت لوةلاادهقناأ ٠ ١

 يش وهانرك ذاك دراو ر ضةنلامدعو امو فلتذع ةطفنلا ةلّئسه نا لصاحلاو لاق مث طقنلاءامى افالخأ] |
1 . 1 3 4 : 0 5 
 اذاريهطتلا م هقدلب عضوم ىلاز وأحت ناو ضةنيالاهنم رخام ناو ةصحلا كى داو رلادذ يكس نأ ١

 مديايول ناك ن أب ىاصلاريغامأ ىردحلااهريسكو نونلا جتفب ةطفنلان اىفاكلل ىزعو ا.فاصءام ناك | |
 ةفرولاو ةص#ملا تمادام ضقشملال اوةباصعل ازواحت نأب ناليسلادجو اذا ضان هناقدي دصوأ عتوا ْ ٍ 5

 وامدارنم دقني وأ ةباصعلا لوح نم لس ملاماهقو أ مدت التماناوةداصعلاب ةصعم ىلا عضوم فأ ْ ١
 رك ذام لا ضقانريغودو هسفنح رج |نم كل ذروهظكف اهزواحتب نأر يغنمهروهظامأو ل | ف ا ْ

 ضقتناهنظ بلاغ لاسل طررلاالولامدد>وذ ةقراو هقر ولاجيرخاو ةباصعلا ل>ول هصئاماضد أ, ذوأأ]

 اهعضوف ىف ةسانلازاهلح ل.ةامأو ا ةءضو# نعتاصفناةساحنلان وك! كلذ ل قاللاحتا قوءوض ا ْ

 ايكا اكنانابرورض ةصمعلل هعضو ناك اذا اروذعمربصد نا جيش ردع بح اصريصد لهو لصفتت | 0

 ةثيرقلاو طبرلاب ولواكحواةق.قح ناليسلا عطق ه-ذك<ولاذاام ىلع لوح هقلطأ ناو اذهوةاورضأ] ||
 ناكعا ارو ذعم نوكم نأ نم حب رض نالمسلا عطق هنكم | ىتم هنأب ى رخالاهتلاسر ىف هحرصت كلذ ىلعأ ١

 ايتوك٠ فصواونءلو ريال يح ىالا ض:ا21فالذءاصحالاك نوك.تواهمزل مدلا سحابنكمأ ذا[
 مدعب همزة د اوما نمىلال,نريشلا ةمالعلا ىلءامإعتريرقتل اذهب و مدلا سدح انكم أ ناو اضئاحأ ١

 لاقي نا قد ا.ذاصءام راخلا نوكي نأ طرعشب ةياور در ضقتنلا مدعن | عم فالخملا رك مدعو ضققنلا ظ ١

 همدعو ضقنلا ىفف ئث لس ملو تطةسن اف هقاعل ا طوقسدعب نال. سلادوجو د .ةب هلع قفتماوب رضقئلأ| | ْ

 لوقيرصعلا ف ضقنلا معد لاقل ن||:ا3 ثرح لاك_ثالا نم قس اع باوجلا ىف هانرك ذام نا كك

 ضقنلا مع اذا وتلق نال.لاد>وبال ةةلعلا تطق سول لاح ناك اذاام لع لو« ضاا فاض اهءدعن| ٍ

 كرتدعي نالسسلادجواذا|عف قافتالاب ضل انكم ةقلعلا طوقس دعب نالدسل ادد واذااعف قافئثال 1 الأ |

 اذه من اتاطم ضقنلارهاظا|ف هل ءنءالا ناحرذمالا هينأيرعلا ىف ه.ةرظنو هنودال ضد انعجولا عمن ذال ا ا

 مدع هتمالعوأربحرج نم نذالا نهج لا عقلا نوكي نازاوكرونل اىفه.قعتو نسحعارا ىف لمصفتلا|]

 َّق :رعفاوفلتخا وىدنل اوةرمسلاءام هل مو ىسوتن حرمشلا فا ىداد ا مزح دقو عونمب صحم افرلأتا ||

 جراخمارك ذيلون قد صتح َ (هضةنيالنيلمسسل اريغ نهج راخناىجذ اذلادنءو هلوق ) را نمد ْ

 لقعن ملام همصن م عضوم ل -غو سجن اهياصاعضوم كرت نالو هرك ذلاثثدح ناكولو نيل دسلا ريغ نمأأ]

 بدع ّ 0 ا 0 د لك نمهاوضولا مالسلا هءاءهلوق انلو عرمشلا در وم ىلعرصةقبف ِ

 عضومام|ةراهاملا لاو زرت ومس ألا جو رخنالونيعباتلا رودصوةداععلاراكنممهريغو ةنحتانأ
 - ل

 را
.+ 

5 
 أ 0



 ا (نيملاعت) 1
 دس: فنالان «مدلا لزتوأ رخالا بنام اىلاهنم لاسف نيعلابناح فئةزرغهصنو تالكشملا
 دارملاو لا ضقثي ل مزولاز واح: لودوكوأ ف هير وظف حرا سأر مروتوأ ئث هنم لزن دلو هنمنالام
 دصفلاةروص» ضةنلاف ضن لاسل هكر تولو يرخا لكي راخلا ممول مهول ةوقل ادولو ناليسل ازواحتلا نم
 نعو معالاوهوىفاثلانعكاذ ىو ريردحتنو ولعب نأ نال.كاد>و دراوريغ ةعيرمشلار دصلاقاك

 اذه ناءاضتقمو غلا نءرهنىلوأ لوالاوةراردلا ىف «>رو حرجلا سأر نم ربك ريس نا ىقكم هنادحم
 ض:بالر ده ملامح رحلا سأر ىلعالعول هصنو هفلاخضام بان لا ىف واهفوقك هلوق ناود# نعةداور
 | ||| امنمعمدلاو برغوأ شعوأ دمر هسنمع قولو ملا ضةنبد م لاقو جورملا ققحت: هنو لاس سدل هنال
 || بدنرمأ هنا ليلعتلا يضتق هورسمل اى لاقادي دصوأ يق نوكي نأ لا فتحال تقو لكءوضولايرعؤنب لمس
 تدمر نه هيرامعو فل اىفهتأرممض را ار لا ةحالا اذ_هو ةقيقح نو>والرمالاذاعوذمم ل اوقأو
 مسمول هنا نم قمسام لاقي نأ ىتد ملا ةالص لكت قول ةرهتسا نافءوضولا هءلع بجوعاملا امهم ىلاسو هانسع

 كعمل ةفلتخمم سلام ىفولةدحاو ساحم ىف ناكاذاايد.ةمضقن لاسا هكرتولو جرخا سلك جيراخلا |
 ةيؤ را فعض شمعلاوررد عطقنبالو قس قرءءارلا نوكسونمغلا خب نرغلاوةريخذلا نعرعلا ىف
 ادمردمريرسكللاب لج رلادمر وءاشع: أرملاو شعدقو شعأ لج راواهتاقوأ رم دنالسعمأأ
 ناليسلا طرت الرفزف (رفزلانإلخ هلوق) حاعصةدعر ىهف هنمعهتلادمرأو دمرأو دءروهف هننع تجاه

 نأالاهوضو مدلا نمنيةرطقلاوةرطقلا ف سل مالسلاهءاءهلوت اناوداتعملا جراخا ىلَع اسا.قالصأ
 هنونيادسلاري غنم راخلا ف ممعت هناهرهاظ (حلااداتعم جراخل ناك ءاوسهلوق) الئاسن وكر ||

 نيلسسلاريغوهو» طولا ل نم جراخوهذا ةضادتسالا مديدا«ملاريغأ ىل.هعلاءانأبالو م-هضعا حرص ْ

 ةهج نم قرغل اغاو كلذ فا ه_بتد قرذالذانيادسلا نمواواقلط» يراخم | ىفاممعت هلع ىلوالاو

 جوج وس م #2 <
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 رد سيح مجلات 1

 برغملاف م حرجا دي دص (ديدصااو هلوق) طقف نيلمدسلاريغ نم جيراخلا ىف طرتشمف نالءسلا طارتشا

 ناةعبرمشا اردصل ةياقولا حرش قركذ (هينت) مدلاب طاتزحلا يقلاوه لسقو مدلاب طاتخما ق.قرلاهؤام||

 ىبلب زلا رص هنو هئوضو ضن مز واكتب لردعب لول لاح ناكو جر ل ازواحتق ة-رقرصعاذا ناسنالا
 جرم هنا قرصعل ا كح هناف ضقنني ل هسفنب هصمو) هناءاضتقمو هسفنب ب راخال عب رع هنأب هال و هرمغو
 دووزوا< هنال ضنا همد نمت التما ىت- ناسن اوضءةقلعلا تصمول ط هلا ىف نك هسفنب حر اخال
 اك ةلءل ان ات صم لاةروص ىف ةدوحوم ضاةتنالا مدع ىتةلءلا نال صحلاو رمد علا نمد قرفلا «->و لكُم أ

 ردعلا ق ضاقتنالا مدعي لااق لات نا صملا ةروص ىف قة ادهو جرخا لب هسفنب مدلا ب رخل هنا قمسأ|

 دهعللال_ةئلا هءلعف هب ل-ةملنأو عل ق رفل اب هملعف هريغو طرا ىناملا ةفاوم صملا ف صاقتنالابو

 ىت.مهريغو لي لا هبحرمدوةباقولا حراش هركذام نال لاكشا ال لوق !ءالضفلا ضعد نع ىو حيرصلا |
 نعردلافو جدأ اوهو ضقنلا فامهندب قرفال هنا ىلع ىنيم طرحنا فامو جرخملاو حراخلا نمي قرفلا ىلع |

 ىناتسهتلا.دّوعاو مدالاهنا ىفاكلا نءمفلا فو دصفلاكر اصف احورجن جبارخالا ىف نالر ال هنادي زازملا
 هيلع ىوتفل انوكت:ةرارد حارلاوةباور صوصنلاب هشالا ىاه.شالا هنا ىواتفل |عماحو ةنقلا قو

 لودي صملا ف ضةنلا,لثاقلاو صملا فاض. أ همدعب لوقي رصعلا ف ضقنلا مدعب لئاقلا نا لصاحلاو
 ىتحرخ الا ىف همدعو امبهدحأ ىف ضةنلاب صم لاقولن ا قةكتب امنا لاك الاورصعلا ف اضيأه

 مدع نم جلاوهام ىلع ضةانةهلاءاف كاذك ناكاذاودح أكلذب ل ةيلو قرفلا هجو هنمبلط»
 جرو أ هسفنب يراخاما ناسنالا ندب نم جراخلا نال ضَةبالهلب اقم ىلعو جرخغاو جراخلا نيب قرفلا
 ابهتمجيرذا م ضقنلا مدع ن مهتلا رى نسح مشل ا هركذام هءلع عرفة يرخ 1 ئث مث سدلوئث ةطساون
 هتارف ةر وك ذملاةلارلا تع> ار 1 ذاما_ممدافةسال لوقنلا نمهدر وأامو عشرد رجم ةزااسعدم

 اكناو بودل سدفنالوءوضولا ضةزبالرهاطوهف هسفن ةوقب لس مل نا هنا هاصحال صفتارخ آر كذ
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 ا (ىيكسمالتم ىلع)

 | ميمسلا ىلع قرف ةالو رمرعامدربالف هطرش نود طورشللدو+والو طقف طرش جور ارددض عفيفرتؤاا | 1

 دالمحوهف (عف ةلار هلوق)احورخ جاوخالا فنال ف:هملا مالك ى هلاخدأن نكء«ويرخغاو جراخلا ند ِ
 ناريغأ 0 ىف هطبض مصيقز اجو مع ءأوهفار هاط نوكمالالرس كلاو ةسافلانيعل األ ا

 لاراعأ (ئذوتلان مىأ هلوق) رهن ةغلامبثدب قرف او ةعرسشلاردص لاقاكشداو رلاهنال ق- لأ عقلا َ

 هءوضو كعب : لو ل: ْئش هذهحيرخول ىتحْئذوتةمالوضوم هال هل سغدعب تمملان مبرذامعزارتحالا||

 وهو مهضعا نع ءرومملاى ام طقسهرو هةوذ تول ناكل ان دح جراما ناكول هناناهبا ف هلد لااوللءو :

 مدع ةداعالا بوجو مدع نم مزلب الذا ث ع هسمف ىلِق !ّمءءانغتسالا ىحما دايز ن هريك ان حراشلا
 ناك ول موق ن م قيس هلدسملامهأم اء رهاظ ل وق أوبحالهنكل ءوضولا هنف دد تو ولالا ضاقتتالا | : ١

 نمهلوق) جورلا لم ىف ميدعت (منا جرخءاوس هلوق) الصأ ضةانب سد هنادمغب خ2 و جراما

 تا نعل سنيح مالسلاوةالصلا هيلع هلوقلو طناغلا٠ نم كتمدح أ ءاجوأ ىلاعت هلودتل (نيادسلا ||

 لوزن ضقت ا ىتحروظاان نوكي هجورخ مهربغو داعملا لوا و ةءاعام ةلكو نيلدسلا نم جرضام| |

 ءاملا لاصن | بنجم ا ىلع بال اولاق منال لك-تموهو ضقتتنا ةغاقلا ىلا لزنولورك ذلة طقا ل وللا[ |
 لاقجيرعلا / «فال د قعملان الا هبوجو لا نأب رهنلا فاك بمجأو جايك صتلاك ةقلخ هنالهْلا

 رخاالا جرف ناك مضت اذ لكسنملا ىننلاو نيةباو رلا عصأ ىف هموصدسفبال ىتحتلملا ترعتعاهدي ىف |

 ءوضولا ت راح ىلع مهرثك أجارسلا فوهريغو فلا ىفهن مزح لس لام هنم جر اخما ضقنيالةحرقلاةلزنع |

 ا كدش اهالي طادعا لَ ةاضغملاو لو الاوه هلع لد : وعملا جمني ىذلاناالا لس ل ناو ىعب هيلعإ]ا

 هنكمنأ الا اهّؤطو ل- مالو لى<لاملوالل ىناثلا اهاحالو اطايت-ا بحد نءو حي رلإ ن مءوضولا ١

 |وعطقي ىتلاةدلحلا ةمهعملا نيغلا,ةفلغلاو ىةطقنب ةاموقا لا فانتلاب هفاقلاو حلا دعتالب لبقلا ؤنانتالا || ا

 ءاملارسكم لل او برغملا ف اذاك تا و أرفالغنمنتاخلا | 85
 ريسع نعم اراب طدترب وهو ريهطتلا ا :عضوم ىلا نالمسلا ىأ ( طرش نال.سلا ديقوهلود) |

 نال ضقتتناا واست نافىفن رلانيدو هثدب ةيلغلاريتعت :ةمفلا نممدلا جورعت ف:دملا مالك معو نيامسسلا |
 ثامن نم كل دريت يو بلاشلاتوش لئاسةنال سولخلا فالخت واس ذك هدفا نأ قاض. |

 ىأروازيسخ لك نهنان.دلاءالع مامالار 0 مام ناك نر ناكنافنوألا |

 رثأ همفدجو ناف عضوملا كلذ ىلعهك فرطو أ هعصأ عضنأ كش - ام لوصا ن ههسبق مدلارتا | : ]|

 2 ءامهنوك مقل نم مدلا جب ور ضال طرت :الهناقر_هاظوهو ىايزالفالاو ه ءوضو ضدنا مدل ا

 اطقاسلا اغار ةنكمامبفريوطتلا ةقيقحذا ىف + نانو نيعلا لسنا ذنورو عاما ل 0

 ةطسنمة>ارحلات ناك اذاام مقتل شالو لسغلاو ءوضولا ى هيوجو ريهطتلا د ارااودهمكا||]

 ص هناقهل_غبح عضوه ىلا هز وات: لو ةحار -4 | ىلع ء لاسو مدلا برش ناف اهلسغرض ثنا

 ماضأ ملا رمضولام ك-رظناو انش طذعا ذكر ذ عال هيلع حمملاب ريهطتتلا مح هقولط :عضوملا لامست |

 هلوق نم م_هفب كلم نسا ىنسع هياقولا حرش قءال_ضفلا ض»لاق هفته ىدنفاحو ةشاحف تأ دا

 اب اسغرضا ثدي ةطسنم ةحارح هل نآك اذا هنارهط ام ىلا لالا 1
 موه

 كحال ماو دالاكشما امك ءوضول |ضقنيال هإ_غد عضومىلازوأت 1

 عتااوأ للا, لسفلا ىو !ءوشولا قرهط نأ بص عضوم ىلا ىأرهط» أمرب_فتىفاشاب ل كنا ىتعن ْ 0

 ىو :اردهيريهطتلا كح هع طقس ىذلا عضوملام طدلب يح ميم“ تااده نمديالو ىّرشلارذعلا مع دخت 1

 قاما ري_ث:ىفاد_هقلا مالكوهم الك ىهنا د ٠2ه قال علو تالكشملا فا فااخماذهوراق 1

 نيققغاضءد لات نك

 ل صفا

 |وهدضلا ناعم ضقتللارثؤم سمخلا نوك نءجر لاهو رخال يرانا رضفلاوهامناضقاسلا نأ[

 و |١ هفرط ناك نأ, لوخدل ام «1 ناو ةلد ن 0 اكفنا مدل ضقنداع مت لخادلا ىلا لصوام لكو ىزازملا |



 (نءااتف)
 1 انكر اهناورل همام كلتا 2 ارثمو هّدرنم لأ مالسلابعدملا هةطلاكلا هراظنان م لخفأرسمعملا

 7 1[ الريش ةناعتسالا مدعو ضرتةاالاو كي ركتلا حتا ءاملا لوصو معنا قيضلااما مساولا طرقلا
 |هوف ةجاسحمالا سانلامالاك ماك لامدععو زاوحما ملعتل : ةريغلابمالسلا هيلع هتناعتساو رذعت
 |أليستسا ءاملان-عتاع لا كا ارااورد لمعتسملا ءانأا ن-ءاز رم ملل لك ةلواماو

 ا | لغدنع ةيعستلاوناسللا لءفوسلف ةلاةسننيب ماو عفترم ناكم ىف سولجت ادب ,ال لاكلا هر ذاك

 0 ا يرش ناو نب رهطتملا نم ىنلءجاو نم اوتلازم م ىناعح 0 لو ناودراولا ءاعدلاو وذء لك

 | 1 || اه زن ماسقن رمبرشلا رك امه ادعامف وادعاقواامعاق مزحز ءاكهلقل الق دم هيوضو لضف نه مدع

 ْ | نت كرءالصو ردقلاةروست ءارق ةوهدب صقن مدعو لد لذ ءريمتلاو» هارمسب هملجر لسغ نادالا نمو
 ش اذ ثالثلا ىلع دايزلا هنمو فارسالاو ريد هدا وازع ءاملابهريغوا هجولام طأ ههوركمووع ةه اركتقو ريغىف

 1 ثملمتو مارق سرادملا هام هنموهب رهان نم ىلع فوقوااماهل ؛لولملاوارهثلا ٠ 0 واعر هما

 1 مضومىفو ةأرملا ءام ل ضغيوضوتلا هتا.هنم نمو نون موأب ودة دحاو ءامامادب دح ءامع ىلإ
 0 هاما طاختمالاو ةماقنلا ءاقلاوكل دادعا عضو هوا ءانا قالا دع |ىفواةمرح ةوضولا#كّنالسحن

 || نم قيسامو لسغلا هلم امناوانههرك ذل لعمال طرقلا كد رحت نا ىفالو هحرمتو رب وندلا نم لك لا
 3 | | ةف!دوصقم ةنالءوضر ١١الةالصلا تادآ ن قيمت دامو اما ةروتما اذن تقلا طع واول

 ]و ءوضولا نم غارفلا دعب ناند اينثلاالاهنماتش لو ةريغ وىددملا لاق دراولاب ءاعدلاو هلوقوةالصلا
 1 رك ذتلق ةداسمتلاىتماكم ظفاتل ادنع ءا سلا ىلا هابامس ريش لجرلاناىف ةمكساام تاقناق

 || ةماركلاساملو ةلودل !جاتاطعاة نجلا مالسلا هلع مدآ للحأ لهللاَناىواتفلا ضعد
 | || كاافوأ نم ةنملاى أر مالسلا هملع مدآن اوت ة هرونب هنا تر ونتو لبو هماعهللا لصد رون ءاطداو

 ُّ | هفتك ىلا« ترج نم بهذ ىتح هندي نم ءعضوم كل ذرقتسرو كلذ نمبحتذ رولا كلذ هكر اهرخا

 || هتبايس مدآع فر هتامس س أذا ىهمتنا الو هتباس زازا كشرو ىلاعت هنا ةردقب نعالا

 ا | مالا هلع هزوت ة كرم قالخمل مسج حاور رأوا ىركلاو شر دلاوكإل باخر ةرونلا كلذ ىأرو

 ْ ١ كلذةيؤر بساهنالة رايس تمم اذ هو دانتلاموهىلا تقولا كلذ نم نيدودوملا هدالوالالصأ رادف
 ]| ماللاوةالصلا هلع هلوقل مانق نهب رثلا هركمأم 0 هلوةو ةمدقملا ب عينامرق رولا
 | عال ةمهسرتن ةهار كد ناىل_ءءابعلا عجأو اوٌئقسلف ىمن ناساف م كح دح |نءشال

 | صخرو شام يرشالو اعاق برششلاب سأب الو ةتئانغلا تاجا ال ىطرمال
 ' أ تلاقتان مأ عل كالا اذكومدتامريغفامئاق برش إو هب اع هللا لص هنا هد دوو ىهتنارفاسل

 : هنعهللا ىضر ىلءنعوهب كريتلل هّتعطقف ابمذ ىلا تمقف هقلع ةيرق نمبرمثف مالسلا 4. اع"ىلع لد

 ١ ||| نعو تاءف وت: أرك ل عف ل هو هيلع هللا ىلصهقلالورتدأر لافواٌءاق برشف ةجرلا باى هنا

 ١ || لع ىلح م أ. دو برششنو ىشت ن نو ملسو 4 .اعهللا ىلصدلا لور دهع ىلع لك ناك لاقرمتنبا

 1 أ لع لفاموهرتل طفوان دأوانودنم مدت و ردلا ىف لاق ودنملاو بكسل دارم ( بدأ هلوق) ةيملا
 لا ١ نكلف نود ماسلا هحأ ام ناك ثمحو ىبتنا فلمللا همحأ امو ىرخأ هكرتو رع مالسلاوةالصلا

 | .تالمكمو ضئازفلا- نمغرذاسا (حلاهضةنيو هلوق)ىلوال بابو دنمهلعفبلو مالسلا هيلع هيف بغرام
 [اهفيلأت لاطب ا ماسجالا ف ضهقنلاوبهمقعن ْئشلا عفار نأ ءافحخالواهدوجو دعب اهمكح عقرب ةرياهف حرش

 | أ فدك ةلرتشم ل قو لاط الا عماح رهن زا ىو ة قع. لوالا لق يونطنا وه اعاهم خا فاعلا كو
 .[| ضل ةلعهءالهضقتلالع ن وكن تادكسف* ةءرضوال طرشثدحلانا لاقيال (سحنجو رخدلوق) ا
 ا ةيامع امس قا لو هوس اميوسولا طرشو ناكام

 يالا نكلاولاق اذك ءامدلا.ءولمم ناسنالاذ | صل ةراهط تلصح امل ض نولذاس 1 ا

4 
 ا

 يع جو
4 

 يا ا يساول



 مه (ىكسمالنم ىلع)

 ةرمعلار 2 راقملا نابل اوهنهللاأ دباسعاو دباىلاقىيسلا فو 0 ةءادملا نع لس نيد
 وه سلهنالر وك دلال قل (صنلاىركذاكهلوق) رهنلا ة هجارع لع مالكه فو ظفنلا مومعلا]

 و وج بترم فرح الو اولا, فطعلا نال بد:رتن|ىفاسذ سدل ءوضولا دب آف ركذاملاة:تاقب هلم لأ
 َّل م عراشلا هذي ىذلا صوصخما هجولا ىبع قد سابق حراشلالوق ىلعود» دروأام طوق لعب هنمز ١ه

 نمار منا ىلع داربالا ىن.هذا كل ذكس داو اعرش هوضو هل لا بال سوك || هوضولاناءاضتةم هلو
 رعاو ىوحلا لاق هدفاصن تساواولان'تلعدقو ةمترم ءوضولا لاعفانوك| عراشلاهنديىذلاهجولا|
 لانه ول (ضرخ ىفاثلا اتو هلوق) ىرخد سلو هو لعب صنلاةيدعت ريثك مالك ىف عقب هنا

 ريغ ن نموالصلا ىلإ م انقلاب قءهجولا لسة بج وأقنا الاوبدياو مهوج واوا غاف ةالصلا ىلا ءاذاإ 5

 ةغللا له عاجحاب عب 4 قاطاواول ان ااملو لصف دف هريغب 5٠ ءاذيلا اناحأ نمو بيقحتلل هتلاثالرمف]

 بنت 0 اول ئلاكءافلا هملع تلح دام ىلءواولان فوطءملان كا بدترتلاتض قا ناو ءافلازأ]
 ريشا (ةالاوااىا هلوق) ىلي رض عد ىلع ضعي بيترتال ةالصل | ىلا ما ةلا ىلع ءاضعااءذه ل ضغأ]

 دعبالاة:الاولانةقتالىوجلا لاق ( لا :اضءالالسغب ناوهو هلوت) ردسصم مسأ ءالولا ناىلا هن َ
 0 ضئار بن احىفةريّدعم ةالاوملا تناكول نا «تءامناءركذامذا لمأت همفو ىسبتن ا هحولا ل سغأ]

 مدعو ندسااو ءاوغا لادتعا عم ىا (لوالا اوذعلا فدعال ث. < هإوت رهاظلا فالدةوهو طقف |[

 هنال( ضرفالولا كل امىلاقو هلو 30 رد عصالا ىلع هب سأب ءالف هنلطا هذ لام ىفول يسر ذعلا ||

 هلوق) ءالولا ىلع لديالاذو واولاب ءوضولا ءاضعأ رك ذىلاعت هّماناانلو هلع ل ظاو مايل 1 ْ
 هءلع هلعفام ب ودم لأو ىداذكرو هةرم سؤ هيلع هلأ ىلصدلع فام ا اهقفلا دع ىهقسملا 2 مول

000 

 بغرام هلءدربو مءأ ب ودنملا نوكتي اذه ىلع فةياقن لايق انك ارللا هات نيرموا ةرممالسلا]]
 هءلعام ىلوالاو ودنا طل ف هلع+ بتسلم اغي رعت لع ا مول شنو ميلادبس ل

 1ناو بحسم وسو دم 4- لع تناونجلامرب رتلا ف لاق نموا هسمنب قرقلا م دع نم نو.ءاوصالا|||

 وهو تمملا بال ع نه هناون ند عراش !!نالاب ود ودمع عراد !| نال حت سم ىم# همق تغرام دعب هلعفن[

 قال (ن مايشلا هلوق ) هنعربتمهلءاف نالاعّوط”و بح اولاو ضرغلا ىبعدئاز هنالالفنو هذ-انحم دي دعت |]

 هلك هناشو هلج رو هاعنتو هروهط ق ىتدح ئشلك فن مامتلا بح مالبلا هملع ناك ّدسلا ب للا 1

 حرش ف ىلءالنم رعشلا رست لح>رنلاو نالغت |١ دا لعنت لاو روهادن ع ءاطلا مذ نيمار ١ ظ

 ةغلاسلا عقلايوه ناعما رطشروهطلامالسلا هباء هلوق ىف نيعبرالا رمش قرص ننا لاقو هي ةياقنلا|| 1

 هع يا روك هن رهطتب الآ ءارأس راضن هغلبالا بورمغ 2 ْ |

 ,وعضملا ىنع ءأوهو فاكتب , الاةيرطشلا قورتشل لالا موعذل اهدار او ليعفلل مضل انو هر نكس | |[

 ز "ذ(ن مايملاب ةءادم ءلاىاهاوقإلى نا ريغالاهمذن رهط أهعذو هناه مف رهط نهردصم ةراهاي لاك

 ىاهلوقب الا اأو ىولا لاق ءانامال زمهلابىنعب :ءاديباوصلاو ةيماع ةيادبلاَّن ابرغملا األ

 قاكتيفلات اذ باهدن او هف ىيقحلا عضولار |.تعايهانعمامازا ذهوهدارملا اناا ءامملابةءادملا| 0
 نماناو ناعاو نعا لاعثلا لب .اقعنعلا جنا سوماقلا ف ىذلاو ني« عبجنماملاو سوهاقلا | 7

 نم ىهو نيد لاو نين ذال اال احهموإو نيلج رلاو نمذ#. لاف هن نمايتلا نار بعام ىئبتنا نماناوأ 1

 ىا (الوعتمرص ل هللب نال هلوق) امسومف نمايقلا سدتسسد ال نيوضع ىأز غار ف نامتم هانم ْ

 رك ذامىلع هراصتقا مث ىوج كل ز كح سداوال مه: سمراص امهئاطان للي نا هموهغمو هيدي رهاظ لاب[ ا

 بفهم نتسو فمن ىلا ناز * !قاهلصو ادتنكلذكا سدلو | ريو بتسملار مداره اطلا بسحب ىطتقي || 1

 هكدقتو امههمدنع«تذا امض ةلولملاورصت# لاش داو ىوالا ةر اا ىهّئاضعا كلدؤ دامقلا لأ: .ةمساأ]]

-0- 

 ظ ءاربا يناثلا ضرفغلان ءلدضفأا يف لفنلا ى :لاةن الثار ئاسملا ىد>|ءذهوروذ عملا ريغل تقولا ىلع ْ

 هر.
 . : فمر 31

 بعو ل
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 | و ىنءاما اساتقم هءوضول|نوك ههسراستعا ىلع رهاظ ناسلا نمةسااَر علاق نا قدرا[
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 (نيعملا خف مم

 الأ ةسفأ لعاغا ةدادالا نوكت نا زودو هلوعفمر ذ_طم ا هف ضا لم.: نمهفاضالاف ه_ءلعو ثدحلا

 ءوضولا نا قع |نا نم ثان لاك نبا ند ق._سام ىلعو همق ضرفا هنا مدقق با ومأمةءا.ءهنوك

 ٠ْ دفع هيلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةبظاوم مساق مشلا لاق للوسرمال ا هين اريغب ىَدأَتِب هب رومأملا

 اهلعتو هنع.ةباصع لوق ىمالو هسعن نع ملسو هءاعهنلا لصهلوت نمال !.اقن ا ده اش هلرامل ةوضولا
 0 | نيدلالسغدنعنوكت ناىنشي و هلو نءءا شالا ىفام هفلاذ و ه-ح ولا لسغد:ءربخلا ىفام ىلع
 1 ل#:موهيءلان هدا ناقاسماو لاق ثدحىدنف أح ونهرك ذام. .ثالا فامدب ٌودو نخسلا اوت لاسم
 ا لسع ااسهعدةسو هنت لوأب اهنرقف ءوضولا ءاد شبا اها مناىلاهراشأ هريسغلاعأك هبملا
 || اهعدقت دف هيف باوالا هنود مد_فتامن الرهظالاوهاذ_ههرا جحر الوا وهىذلاه_جولأ

 ب ودنمهينلاب ظما.لاو عمج حرش نعرع طرشر ملا ذسشوأ راحارودؤضوةلاىهننلا )ع رف ]

 قصه _عاعت مدعل اطرش :وضولا قة.دلا ن5 تملا تاو هس تاونالا مع ىلاخملا ءوضولا نا عصالاو

 ١ هلونل هيفا هب رومأمةينلاّنال معنا فالؤع لعل ضرف تناكولف هلهج عم ىنارعالا م_سوهبلع هللا
 ]|| لمح نااما تاينلاب لامع الا امنا مالسلاوةالصلا هلع هلوقواو دصق اف ىاامبط | درعص اومهتف أع

 [|| نااناو لوسغملاك (انالثع-؟ىفاشلالاقو هلوق) اهلكىأ فا ذمفذح ىلءوأ دصاةملا ىلع
 لصحالو فيظنتلا ىف غلاء لحال ىلسغلا قرا ركذلا نال. عصف مالسلا هءلعهءوضو ىكح نامع

 ضعبلال اهو ةعدهامع ثملثتلا ءصالخملا ىفوايدا الو ةنس نومك, الو هركم ال كلذ ىلع فول ن اخ ىداق ةر أع

 هرك هب هلديوأو لسغلا نم هب رقي ها عىتعب ثدلُمتلا ناك-لا قلاقد رك هنا هجوالاو ىسنا هن سأب ال

 بوقعيل مالكه بف (مناهيفك لنا هتيفيكو هلوق) رم كلا ىلا فاذكهنههيرقادااذك
 أ دبال هنال ل امعتسالا مدعديقتال ةمق.كلا هذه نا ىلب زالاعردلا [ك هلصاحا_:عش لاق ىوجاشاب

 ا ءاملانارردلاىف داز هريخخأت دوفب الق ىفالااذ كف لالا عضول يال معتم ناك نافدملاو عضولا نم

 عضن نا هتيفمك ىف :روظالا (ملاىفكلا ىامجو هلوق) هلامعت-|مدع ىلع اوقفت ارةنوذعلا ف مادام

 هيئذأ عمم سأرلا مج بءوتسي هجو ىلعمافق ىلا !ه-هدعو ا مدقم ىلع هعباصأو هقكا

 | هلوق ل ىايز قيرطلاادهبالانوكبالدحاو'اعباعقسالاّنالاذ مبالمعتسم ءاملانوكالر 1-0

 مالصا|ةيلعماوكل ( هنا هينذأ عمم هاوق) نذالا ىليام سأ رلارعش مظءمدوفلا (نيدوفلا مسك مث

 هه ضرق نع هأزجانينذالا مسه ىلءرصتقااذا هناذ نم ىتدنب لاقبال سأرا نم نانذالا مال لاو
1 

7 

 || تتئامو باتكلا صنت تنن'سأرلا مسم ةيضرفو ثيدحلابتدن سارلا نمنينذالا نوك نال سأرلا
 | ىنح هلرق) زوال هودحاولاربخم تاككسلا ىلسعةدايزلا موزلل ثي حلا تيئاسب ىذأتيال باتكلا
 || حالصالاحاضب اىفلاق (صوصتملا بيترتنا هتنسو هلوق ) ق.سام هب (الم<ةسمرصب ل لآ ب ا همام ريص

 ال هلعفي نونسملا بترتلانيب ال مالسل او السلا هسلع هنالر دامتماوهاك عراشلا ل مق نم ص.صنتلادارأ
 || نعوااهنال هوضولاةبآ ق صيصتتلاال هت اعفلاةتلا لق نهاصن كاذولعف ناك هلع بظاو ثم>

 الار ذلاو بيترتلا نكل ىبتاقامرمروك" دما صنلا ورك ذ سلا تلق ناقان دنعهءلعةلالدإ

 [| ةلخادامنأب هيلع درو هافلا فرك سل بهي فلاخملا كسق؛إ كلذلو دوجول اف بيترتلا ىلع لد
 نم ناك ءاع ىذتالو هدحو هح ولا لسغىفال عونا ف

 1 ةيئازجلا ءانلا عضو نوكس نأ ىلع جاعحالا

 . أ ةالصلا ىلادصقلا نيب لصفلا عصا كل ذك ناكولو ةنفيك ثاذ تشيلو لفلان ودي بي ةعتا

 نوك. نا ىت .نيو عصالا ىفةدك "وم ةنسلا هذهو حلارآى عد ءوضولاز
 ا مالثلا لع هالودلا وللا جاو



 “ما ) نيكسمالئم ىلع)

 ماك ىف ليوأتلل ةجاحالف هعورردلا نع هانمدق اك كامتسالا ىنععةغلهثمح ىلع عطب: ملامهغءأأ]

 نءردهمصن: لب هعضن الو ناطمشلا هبكربالثل ريش ل_عدازبالو (حارصتخلا ظاغهلوق) فتصل
 ةيلال ريش نانسالام<ح رحالثل رثك الا .ءاعاموهالوطالاضرع كاتس هتانم قيساموىناتسوقلا|| '

 هلو3) ءاش فك هان كاوسلا هننسولاةفالوطوأ اضرع كادتسال ا ذؤهريخىونوقلل اعترر هلا وأ

 ىل_ءةردق هل نك ملاذاام لعد امالىلوأ ناكلرردلا اك: :رورضاايريعول(عياصالاب لاعب دتقاذام أ]

 هه لسغهلو5) ةيلالتسث هنا هلل صو ذكح عباصالاب ملاعيف نانساهل نكمل ناب كاد سالا || ٠

4 
 ة'سلاب اءتاريصن هنانم ةمفريصلا ىفامو ةءاسن< | ىف ضرفلاوأ ةنسلا ىف هيزعال هسكعو رخ الا ضعبلاب ْ ل

 قطني مفلا نا قرفلاو هل اامترثهأمملادب دق ىأ | مق ةنسل ادارأ ءاغن نمو هضعتللإ ةئس لصأ هدارخ ظ ١

 ديقلاّن ال (فنالاو مفلا,قاعتمهلوق) فنالا فالخيالمعتسم قابلا ريصنالف ءاملا ضعن ىلعأ ا
 ضمض#:ءاملا نمافك ذخأي ىفاشلا لاقو هلوق ) ىوج طقف رخال ا ىنالا مذ | دمق نوكبالج بقعتاذا | 0

 نم انك ذخأ ناب سكعول هنا همه ذمو |:.ه دم نس قرغلا هحْؤ لعل (رخال |ضعلاب شا سواهطعبب ظ ْ

 (ةضمشل اد مث هلوق) اندنعال ىفاذلا دنع هبزح هناقى الاب ضمغم: مثالوأ هضعب دنت اوءاملاا||

 ءاملاباعيتساهلوق راش هل ظفذا عضو ىذلا ىنعملانامب دارب ناوهو ىوجايمس|ذي رعت أوفي رعثىأأ]
 عصالا| ىلع ئكادك نسلو هضهذملا ىف ُط رمش حلا نا ىف رهاظ ودو ىو+ اود :رادالا عم تعب (مفلا عج ا

 ىلا ءاملالصينا قاشنتسالا دحو هلوق) ةيلالرنرمثلا ف كطقف لضداودامناومأرساءامل اعمل ولىت-ال ١
 نوكيناال اةضهذمل ىفاذكو همف ةنس ىهف (مجاهمف هغلابملاو هلوق) ىوجراشنتسالا عم ىنعب (نراماأ| ١
 ىفةغلا.مانالصاحلاو ةيلالينرش قاشنتسالارةرغرغلاب كلذواماص نوكت ناالا غلا ثيدحمامئاصأ]
 رهتلاورعملاو ىجلي زلا مالك ب رصنا:ذي هرقعت دقفءداز ىزعل فالح ىرخ اة نس قاشنتسالاو ةضهغملا ]||
 رطاقتم ءاع ضعف اهضعلاخداب (هعباصأو هلوق) ىو+ج مرا ريغ اده (هتح ليلختو هلوق) ا
 غبساف تاضوتاذاننسلا ب اهمأاوراملاقاذت ةدك مةنسودو راح ريغولو ءاملافاغاخداهنع خو |[
 ةملالمثرمثلا ىف نكل ىنارعالاملعت مدع نب رهش رمد رمال !فراط عباصالانمب ىللو هوضولا ظ ق

 نادريلا فاك فسوبىنأ لوق طوسملا ف جرو هنالضفب دممو ةفيشحو أو فون ىأدنع ةنسءهنا]]
 هلوقو ة.عللا لءلذب قلعت (لفسالاةهجنم هلوق) هتذس ىلءقافتالا ىوعد ىلع ركساذهف بتنا
 ليلختلا قي رط مث هلوق) هيلسرو هيدب عداصأ ىأ هلوق ةلباقمقووف عباصالا ردلخقب قلعت اقلطم

 هللاف كل ذكدرو ري انأ نمةداردلا ىفامو مالسلا هلع هنعة.ف.كل اذه تدم جارعملا ف لاق( |

 رص: ايل يلذقلا هام نبا ةدادر نمءاج هنا ال ادافاوةدوصقم ةنسالقافتارحارهظ. اعف هلشمؤ هيلعأ

 ةيفيكلة يتلا, نعطلانا لعب هنمو حفل انع رهندب ملعأ هللاف لف |ن هوا ىرمسلارصند هنوك امال

 ىلفسأ نموأ هلوقو عساصالا لما ةف.ب قلعتي ىرسلارصتخ هنوكاما هلوقف ةيمللاو عباصالا ليلخت ل

 ةفطاعاولعج قودي ريسفتءاغن اًنارهاظلا ( نعل هل ررصتذاديبق هلوق) ةممللا ليل ةيقيكي قاعي

 (لسغلا تلد هلوق)  ىو-ح هل بقعتم 1 لدخقال نراةءرصتخلاب::ادملا نا هبفو رق فاكحتأ
 ىكلاوهو فلا يف لاق ةنسةئلاثلاو ةمئاثلا دقو ةنسلل لاك |ةثلاثلاو دس ةمئاثلاو ضرف ىلو الا نك-أ

 لبقو هلبق هلوق فالخم هلقتم ةنسةنلاثلاو ةيناثلا نملك ن اىا نات امسهنا جارسلا ىف صصنكل
 ,ثدح اعفرة.نىا هلوق) ةرباغملاهجورهظفام_منمعوخلاوهةنسلا ىأ ةن_ةثاثلاو ةيئاشل

 عمو ةصوصخملا ءاضعالا ل_غيبعمب ءوضوللال ثدحلا عفر نعم ءوضولل عمجار ريعضلاّناىملا هبراشأ
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 ركرا ناو ىوجلا د.سلا َناكو ءوضرلانخ نم :وعااوهىذلا كاوا نوكسا ىتعمال هنالىوجنا ا

 و || رعش لسغلاّنالةراعلا هذه ىلال دعو قاشنتسالا فئالا لسغبو ةضعذملا فلا ل سغيدارأ (هفئار ١



لسغلاةدارادنع لامع: الان هءلع موكا ناىلع اوىوتناال فارتغالادارأ ناو الة عمشسم ا
 0 ١ قالماوه 

 (نعملاعت) م
 ىلغةدان نازاوحاضرو ةحاقلانسعت ناكلارورمشم ناكح ول هنأ, دودرمروزشم ةحتافلا ثيدح نأ
 || دقو مس اهئاغصالا نوكع فيكو ةنادملا مالكح ل_ةندعب ىنيعلالاق ةباغرومثملاب صنلا
 | نورب ةناور ودجأو قا او ةبرهاظلا نمةعاج نا ىلع ( دس لعل دن ريتك ثدداحأ تدزو

0 
7 ١ 

 ١ | ةالصل اهلعهءوضواوكح نيذلا نالو تب همؤو لدقاذك ةوضولا نم ءاجتسالاّن ال مالا وهاده

 1| ةق.قح هوطولا نم نكمل ناو ءاجختسالا نان انش ىاحأو ىوج هانتسالا دعب اهورك ذا مالسلاو
 | هناثيحنم هوضولاب قدم ءامهتسالا نال هلق ىع»اماو هصنو نال ةياغىفاك هي وكم هناالا

 ا | ثعبلانم ىوح ادي لادركذام باوج ملعب هنمو ىستن اةراهطااءادتبا هنالدودعب ىمساماو ةراسوط

 ١ ءاملا ريسالاكو (ةموهذم ىريسلا هي عداصأ ل ديالاو هلوش) ةقيقحا هد نم اسم ناكناو

 ٠ اذاسنجلاوأ ثدحملا هنو ةمناخلا ق[ك فارتغالل هدب لخدأولا زكحت عداصال الاخدابالوع5سم

 | لح دأف بحناقزوكلا عقواذااذكو ءاملادسفمال ةساحتابماع سلو فارغغزلل ءاملا قددب لخدأ

 3 ْ ىؤاذاهناد.فب هتمنب ىافارتءالا, هناا قمدسقتو ىوتنا المعد سم ءاملا ريصنال قئرملاىلاهدب

 ]| ءاملاراص لسغلادارأ نا فكلا لم دأولف لاق ثدجحردلا ف رم هدو المعتسسمءاملا ريمي لسغلا

 0 ْ ىلع اهتلازافهلوق) ىوج هنحرصساكة ساعلا نمالْث د | نمىأ ( رهط" ىت- هلود) هاملا لك الهدمل

 | ةساوفل اةلازاةيضرفن أ لعاو هملعةداعاالو ىلصو معت كلذ ىلع ردقب ل ناف (ضرف“انال اسف :الهجو
 1 سف ءانالا سد نممزان ذا لا هحو ىلع هلوقوهودمقل |ن مدرك ذام همفرعتعي نا نم عنامال هدد و

 1 سرادملاءأم هةمو هب روطت نم ىلءافوقوم ءاملا ناك ثيح افارسا هنوك.] مارحودو ءاملا نم همقام
0 

 1 ةازعوا,تضرفرهظت الءانالا سد: ىلا ىذغن ال هو ىلع اعل ةلازا نا نممهضعن هرك دابة أمس 1

1 

1 
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 مه

 ال ريداقت ىلا ةداحالف انهدارملاوهو كاءتسالا ىنع ردصملاىتععوابب كاتس ىتلاةرصشلا ىنعم ءىبح

 ١ الو الوطالاضرع كاتس ودعالب ان وتدماتنل هنوكو اع هك [سما ب دنو ةثالث هاسمع لفاسالا ىف

 ١ أ نئاءازر كهسار لفسأ ماهسالا ل عجاو هقوف ةدا..سلاو ىطسولاورصنملاو هستحت كاوسلا لفسا كنب نم
 ا 317 هماقمموقي كلعلاو هبناط.ثلا ءلاتس العا هل_سغت مث ىمعلا ثروت هناق هصع الو هاا

 أل دنعةدارشلا رك ذتاهالعاو ىذالا ةامام | اهاندأ ةعفنم نيثالثو فينل تلصو هعف اذمو هيل ءوردقلا عم

 لاق (هلامعتساىأ هلوق) راتنعتداز ىآ ةثاسملا ىلع مهاردلا تفانأو فرشأ ئذلا ىلع فاناوداز ىأ
 ظ
 ظ



 م (نالسمالثم لع)

 ىلص هنالةممكحماو ع ةمقحل أن نم مءالاو هام 4. .ظاولابداربنان كعلوةنانالاهللماشريغر وك 3

 نذسلا عجبو ضئئارفلادرفا هنا ن م ل.ةاموأ ذاع ضرفت نا وخوهو فلختل !ىقرذعلا ند ؛ م-و هيلع ا

 اهنم لك- ؛قيسلاامازعا الان ا | تاوفدنءاهضعبب دّدءد ال ثمح اهل أ ىنهد تددَعُت :ناوامنالا| |

 حراشلا مالك سانيالروغلا ف ذاكىرخالا هج وتل ناوذل» ضف دعت ”اهنمةداحاو لك ذاك لقتسمأا ِْ

 هلوق درفملا ةغصدالاًارقبال هنا قرهاظ ءوضولا ةئسىا هتلسو .فندملا لوق تقع حراشلالوقذا|[

 ىذلا عصالا ذا اغتا هريغ مالك هيد.بقتلاورهغلا فلاقالوأ اطقيتسم ناكولام مذ هقلاأ ( (ةهندب لسعألا |

 ىلع ناكوا٠ ءاحتسا نعال ماناذا[ك 37 م :بةناحمأ| مهون دنع ه:كلاقلطم هنسهنانتاملا هماع || 1

 /ود) 5 ا نال لعاف م هافاقلار لكن طاقم .دسملاو ةساك هندن 3 | 1

 ك4. لا فرص لماكلا سغلا ٌنالان ال لي !ورهتلا قلاقاذ هو قالطالان ممهفأسع ل رصت 0 لءأ َ

 مه وتالثل ءانالاا«هلاخدا لق لقي لو مساق ةمالعلل ةياقنلا رش ىف كداصلاونيسلاب (همغسروملا ةوق) أ 1
 ناك دو ص هلا مهاقم رثك فرماج ككل سايس نال ساتر

 موهفملاردلا ف هنعلقنام ىلعملا نمرهثلا قو ىسهتنا اقافتاتاب او رلاىفريتعغم موهفملا نا ىلع ءائب .ءانالا اا
 ىهتنأ هب كردي لامال ىأولاب هلزدب اععشيلتت يتبول ةةاصل الا اوداهنمو اقاغت اإل ءاورلاىفربسعمأ 9

 ذدمو مر نع ءمهمن اااكىلاعت هأود اك هبوقعلا ص: ىف ربت دم موهفملاةياهئلادو دح نع ىفاتسهقلا ف وأ ظ

 ارذلا ف فكلا لصفمءارلا مضر غسسرلاو بيتنا ىلك الى رثك افةياورلاف هرابتعالماو وبول
 ضفاخلا عن ىل- ءبوصنم هنا ىلا هيراشا | ءوضولاءادتباىف ىاهلوق) ىوج قالا ىفنيمدقلا لصفموأ |

 نأب بقماوادترمريدقت ىلع لاحم اىلع هدصن ىئمعل ازوجو ىوج ضفاخلا عزت بيس, لءفلا,بوصنمىأ | ا

 نع نون نك-ل هنوق) تقولارب دقتب ةسيفرظلا ىلعهيصن ىلوالافامتلا ىلع روصةمنءهجولاااكأ]
 00 2 غةدعبأل هاد ازعم لق داق ضرفاان عه :سلا بان ىتءماموهو ىوج الكهف (ضرغلا|

 هد هنأ ىديف حمال لاقذا ىسحترسلا» تادف تلا مادو ضرغلان ال كاذاناق نيعارذلا ل-غأ ظ

 نيعار دلال سعدت ءامهلسع نع ىخال ءادتناا امهلسغ نا ىذتق 55 ونتالهاوق ناههجوور# بوننالأ

 رداستملامةيانع مالس !اهيلع هلعوفرمهنا لءقو فاس نعىأ 6 ,ةلوقنملا وهلوق) كلذكل سلوأ|

 امين ا رلارك ذوذ وعتل ادعب ناكل ل ضفالا هنا لمقو مي>رلا نحرلا هنلا مس طظفل ةيعمتلا نم
 ءادتبالا ىف ةيمدتلاى ا (عرف) قيسامافاكو اهلدال ىأ ةن#ال اقم ناكدجوأ للهوارتكولو |
 لاعالك الاودحاو لع ءوضولاناقرغا او.يو لك الاف الذ هن ساانامتا كال ىمسواهركذ نأ

 داذال_ءلاهب ىنأب هنا جارسلا قو تافام كار دال لك الا قاف ةنسلا لصحتم زاتس امغااذهو | | ١

 هيلو ىللعهنأ نهرمام نيو | ذه نيب ىفانتالو ةدو دنموضع لكل سغدنءاهناوناقواهعهاوضو | َ

 7 انش لعفلا ثدحن ملاعاهنا قام . الق هضعب ىلع _اث» الفنا نمدحاو ل جهنأأ ل

 نيطاشلا نارك ىنعي ثثامخلاو ثمخلان مكب ذوعأ ىلا مهللا الخمالوخددنعلوقي ناك مو هيلعأ] ا
 3 دمحم عج تئانستلاو ناطأي 500 4 نه ىذؤااوهو ثدم لا عج ءامل امضي ثيخحاو رهن مست هاا

 بما 2 ءالاوماوق) الي .ءونأ هلاقرمش | ىنهعر دطموهو ءاسم لا نوكسي ثءدت ىوربو .دعد للاقو ىنامرؤ | ا

 هءوضو داكحابلعو نافعا مادبا ماع مالسلا هيلع هتيظاوم مدعل ةرصسم ةرعدقلا نا ىأ (ةيهسم | َ

 ثيدحو ىلاعفالا عيبج ءادتبا ىفاهباحتسال ءوضولا صخمالاهنالو ةيمتلاالقنيملو مالسلا هيلع ١
 دحاواري_ ةضراعم موزالد_سأق ةعصلا ىنن ىلعهل-+و ةلاضعلا ىف : ىل-_ع لو مس من ءووضوالا]

 لوالا ل-+1ني_هتووداسفا ةعضلا ىلع هلج ىنتناعةينلان ءاذكو ةيعسلا نعقلطمهناف باتكحد 0
 ا ا منو بلعدلا ليسو تفارعيزي سيان ةحاقلاب وعول

70077 
0 

 ١ ْ | امملاخداىلا ةجاحا ثقوب هم دسأ| ص ادت ا مهو ,العل انالا| هفاخدا لق مك 95 5 كرتامتاهنااشا.لاك '



 (نيعلاتف) 7
 ع ىو مداصالل دمريغ نماهفوطوا سأر ا ضرعةهج نمىا (اضرعواالوطردقلاكل زريتعو هلوث)

 هلوق) ةيادهلا ىلعدسلا حرش ىتعب رشا نعالقت هلوقو ىوج دب راما قد( ىثاو م اىناذك هاوق)
 1 5 زوو ةقيشح ىل نءنسحاةءاوروشو هسأر ىلع فوطعمةيعلل| ناىلااذس عي راشا (هتمأ عد ر عمم

 هرك ذام ىلع ف سون وبأ لاق هنو ةءعللا لك ممم ىذه ىلعف هي مسمو ىأعن رلا ىلءاقودءمنوكم نا

 ||| نمرّرقتاللاحما ىلع صن ل قر اصف ماع مدق ةركذلل ةفص لصالا وهو ضرف هلوق نم لاا

 ظ هاوق د> ىلع لاحما ىلءاصن برأ اهملع مّدقتاذاةركشلا تعننا
 ا للاخ هناك حول 2 للطاشحومةمل

 0 اندفع نمارعأ كح رمأ لك قرفبابمف وم ص.مغلاك ةركذلانم لاخلا عىل غوسملاوه مّدقَتلاَو

 نذكو ةينغددوءوضولا ىلع«وضولاو هءاعة«وادللو هدم طق. ءااذأزةراهط ىلع موال ودنمو فاوطأ

 ٠ لاقل_هغلاب و>و جمصلاوارنعت وج رمتاناوراوذ_هورستلا لاق (راتخلا عصال اوهو هاوق 23 1 9
 1 ناو هجولا ىلع اوطعم هت.و لع نأ, هءاعفنصملا مالك جير نك و ىوتفلا «لعو دب ريهالا رجا هن 0

 ١ نك هعسالو هل_غسحال ل رتسملا نا فالخخالو ىوج هل مم ىف نوكأ قي نوهفنصال اف لصغلا لاط فيوم يل
 1 ثيح ةفيشكلا نءزارتحاللاسمترش ى رت لان دس والا املا لاصن | بما ترش ىرثىتلا نأو ند 3 ع 0 9
 اا داعا (ناطيضاقهيلعصن ءاوق) رعاقافتاهجولاة ريش نمةسعللاتتامىلا:املالاص احا أ ٠ عمار 0

 أ هسفنءوضولااماامد ةمرك ذلالاو ءوضولا ف بحاوال هناىلا ءاعاضئارغلا دعي نبسسلارك ذ ( هالو ا 3 0 2ع | ةوقإ نعش همدقا عديت ناو ناطسضاقل سيلراتتلاعمالا نوك لامقحاعضقله ياو رمل | ب تور ستر حك

 ١ ىسدقملا نع ةءلالمثرشلا ىف 0 رم ةوال:لاةدحسو :زانح اوهضررفلل ئضوااوهو اذرف نوكدقف 0 3 010 -

 ١ تبداوو فدعم سمو ةوالثودعسو :زانحوالفنراوةالصلل ندا ىلع ضرف عاونا ثالث ءوضولا ر| م نعبر يب + ب

 1 ل-سغلسقو ةالص تقو لكلو هل حو تم« ىل_بغوةال_صلايراخ ىا ةوقهتورع_ثداشناو ةعموأأ *(ب 5 م 0 0
 1 ةماقأو ناذاو لع ة اردو همي اورو ثيدحو نآرقو بضغاو هطدو مونو برشو لك أ دنع بنعلأو ةيانج ا ا 10

 لكدعبو ا الوم جو ركلور ورح لك أو ىسو فوتو و مديل مناع لا رات لو ع 0 هه كر
 6 بدي اكهناملعا ةأراا نسا ىلارظنلا دعب بدن هنا نمىدنهلا نعرهنلا قام دازبو ىهتنا هئيطخ 010 - نار

 ]| فنصملا لوق دنعةكالينرشلا ناكهلسغل جال ىاهلجال يدنا ذكفروتلا فاكتسملا لسغنمةوضولا || تو عمن ذا
 نأب ىداحلا ةمالعلاه دق لب هقالطا ىلع سد) ءوضولا ىلع ءوضذولا بدن ههورك ذاهنا لعاوةكلو

 ا يلا 0 2 ا ا 1 تأ

 بجاوو ضرف ىلا ءوضولا عونت هوزءدعد رهنلا ف لاق فارسا ضع ىيناثأا عقيالاودبرقلوالادكدقن || < مس و 8
 هقس اريل ايوا دارا دنع وحو مدق هنأ عمل فانلاج رذهضإ رغلادمقتلاو ةصالخلاىلا تودنمو 3 5 5 84

 انذهش هلع تقاعدالف طق_اكرتاذاهنالةلذ امال ء وضولادربالف هكرت ىلع تقاعنام هن نع هنارهاظلاو 6 3 كا 7

 انايحا كرتلا عمل سو هءلع هللا لد هيلع بظاوام فلا ىفام ىلع فرعلا ىو ةقيرطلا ةغالا ىف ةنسسلاو 14
 || هحو ىلع ناك ام ير ذل ةدامعلا هجو ىلع نوكم نادال لب ةنس نوكم كلذ ناك ام لكس هلذارطن همفو
 رح وري تاممسالادفت الع ةظاوملاتنما.تلاو نيل ان لكالاو بوثلا مالسلاهاعه«لكة داعل
 د رمال ةقيقح كرعلا ةلزْمم لزنم هنال لعفب ل نم ىلع راكناالاءد_ءك امكحوا ةقمقح ىا رثلاعم هلوقو

 | روجوءاضةق كرئريغ م هءاعبظاو مالا هيلع هنال ناضمر نمريسخالا رشعلا ف فاكحبتالا
 1 رأ لص! او ةقيقح كرتلا ةلزنمالزنم كلذ ناكف كعب مل نم ىلع مالسلا هملع 3 لان نكل فاكتعالا |

 : لعقي نم ىلعراكذ الا عموةدكٌو ااريغل_كداناحا كرعلا عمو ودا ٌوا|ليلدكرتلا ن ودم ةمظاوملا

 || ميرعتلاذانيدشار ءافدخا هيظاومله:اهئاف ع وارتلا هنسلا فيرعت ىلعدرب لاسقنال ب وجولا لد



 م (نكسمالنم ناع)

 أ ةلاحىل 4 201 ء| ارد لمعي لث اعلا ىناعلا ضع. لاو هعم لآ مه حمملاو لسغلا نيب ريستلاب نولثاقلا |

 هلوق) قيام هيف (رفزلافالخ هلوق) ةءاجاوةنبلا لأب هففختلا ةلاح ىلعرحلا ةءارقو ىلا

 لصأملا هناوهواهفوادعموالنيب ضرتعم ( خلا ماشه» او راكال هلوق) انحش طتماذك ( زمهلاب عيتانلا

 فوذ راج اوال ناب لصفملا هنا هلوقوال فوطعمو هو لمد هىنععاما ف اكلا نوكت ناز وضوأ |
 * اودين|تيعكس ا نماعم +  درطب نأو َنافو ة-صالخلا ف لاق ناعم فذخحتادرطمو هو

 هيدشتلا ىلعمب -م|ترمسك [سئاوناسالادوةللانازو لصفملاو» اذعالا لصافمدس أ ده٠«نازو لصف ملاوأ

 لوقناهلارت اء دفنوا أ( هسأر عبر ممءوضولا ضرفو هلوق) لعنلاريس كارششلاو دل الامساب|ألا
 سدلو هتدصان ىلع عمم مالسلاوةالصلا هيل عدنا ةريغملا ثي دح كلذو لسغىلع فوامعم عم هد فذدملا 1

 هزبوت ىف ىفاشلا ىلع ةحوهوازايربخلا قتل اف ل باكا نال دحاولارمذم بالا ىلع ةدازباذهأأ] ١

 نانب ىضتقيرمخلا دق نافاضرف سأ أرلاعيج مم هن ورى كلام ىلعو خدملا مسا هيلع قلطنامىندا 1
 لئلا ناسب نعيد عم لق اا تلق لولدملال ءادلا قذاونالف نيعمربغ عسب ر ىعدملاو ةيصانلا نبع ١

 وهو سأرا هنالل ا نودراد_ةملافلاجالاو باتكلا لهانابب حص» دجحاولاريدتو رادقملان ا 1

 ا
| 

0 

 كنب ىز « - دل

 ل ري 005 ئشلا ىلعدملار ارماةغل جعسملا نالعاو ىنيعدحاولارعخي باكا يسن مْ نيعملا ه- :مدارملا ناكولذ مولعم 1
 /'رط إل 0 ا واورطاقس ناالا حم ايوا ل قالابوأ رطمةيامانولور مموضعلا ديلا ةباص | افرعو ١

 و افعل وه كويز الا هر لح اواولمهم نام عم ةياسسلاو ماهل دنقل ايم منوك 0 ًارااعصأدمأ| سا ا _-

 عئاذمالابز ر<هرسأ | ن نمر سلا لجات دنا رنا تالا أثد_توهو ة.فوأ ١

 يعفأ ثلا مامالا هملا سهذام ىلع درب تلق ناقءازحا ةعب ران نزح ةفذق ىف اسثلا ناكساو نيدهدا عد رلاو :

 ص عمال و رباوههماو قداس ءلا نا َملقل هل_صحب لاو عملا مسا هيلع قاطنيام ىندأن ىف و. هنأ نم ْ

 5 800 در . نس 7 1 تاون يارس ثلا لأسا ذكه تلق مهتلا يآ ىأ كهوجوبا ردا اراوق مد |

 [<ر كنب _ 4, | امعىف سدلو هد لوقت الانأب هءاحاق ض.ع.تلل كسو ريفعاملا نانهه.وفام ىلععاني ىنيقلملانيدلا
 0 1 عكف ىلعدي 1 قى .ادلا ماقن كسل قاصل الل نيءضوملا ف ىهلاقو مالا رابع هل هرسو هيلع ل ديام ىفاشلا ||

 بيير 7 تدني 000 ىلع سلهنا ىلع :للا تلدو لاق ث.>مالا ىق هركذام سأر لا عمص بناج ىلا دلايدارأواومكحوهام |

 رطن حد |مسا هه ءاع قاطنبام ىف دأب ءافتك آلا ىلع ةنسل اب هلالدتسا ف لوقاو ىسبتن !ةذاكسارلا خضت ءرملا

 و 1 0 ةلاراتعا» نك-] ىنا_عدسالا حرمص هيو هنز ال عب رلا غاب ع : لو هعحصأن ىلع عسسولا] جععلإر ادق . ع 'ء و نم 0 هنا فحم 2 (حارخؤلان ءوأ مدقملان هناكماوساةلطمهلوق) ةيدانلا خدم ةنسل اقدراولانالرهاظ “

 ثان عسمط# ةسرالو عجو هسأرب :(عرش) ع- :رلا غاب ل ناوأ ةاطمع از الاءاضتقمو ةيصانلارادقم هنا ىو طلال ا

 افهاوردن 2 نعىأ (عم ب. اصأ ةثالت دا تاور الز ايار نت عئاارلا طقس هيلع مسالا :

 نيدملاع ا ىهواهب .ىىتلاذل اللارا.تعا ماشه هنعأ هاور مامالا ن علمفو هرداون ف ّمسر نا هذعأ ١

 قفالخال هنامهضعي ررقو بزر مار سار تنال عسالانارع د ناعيصااهع روأأ] ٍ
 نو دلال , هالاقام جب رثودبحوسمملاريتءادهتو هءلعحو ىلا اريتتا امسمناريغ عب رلاز نما
 ردبلاق لاق )ع هعلاوهو هلوق) ىعا ىلوأ رايتءالاب ن ناكف هلع حوسمملاوه 6 صلال

 هناورأار هاطظا ا ءأاةبا قو لوصالاةياوراسمتا عئادسلا رك ذ دقت عباصاهث المةياوراماوأ ْ

 ىرودقلا نش فاهم وااباصضأ منيةقخأةماعر را ناو بهذملا رهاظاها ةياردلا جار عم وأ 1

 ثالثلاو اولصأ ع داصالاو ددلا قايملا تحاول ًانافودحو ىوتغلا اهملعو د ريسوظلا فلق
 ةياور نيم قتملا لقتل ةلوالااماةباردو ةباورروصنل ريغ ىهف كلذ عمو لكشلا# ركزت نلتواه رم ا
 انا مانا (عورف) 4 هردق ني عربتع : همقو رشا اردةملا لم. .و ند هل لااماو ع- درلا ا

 ردعطقلا لل غقزر 1| نم عطةولو معن ءاسا لورد ةيالوودسب 201 مالا ناقد /

 ل م ا ل



 أ ىديالان ا تلق ناو قاطال رك ذ ف: دعاقلاوهام ىلءايرح نالسجرلاو نادي اوهو هنملماك-ال فرصن اد أ

 | مهو رردلاع 3 د حل : امه رردلا الكئىقلوالاضعللا.دارملا ن الزعاورد كحل ذاع ادعت هم لئاظالا ها :

 (نيعئاقف) 9 3
 لأ ىيتناهمضراع :رعش ةفح دارب نمضراعلا فة نالذ موق وهيداة:عةصناسثالا ةضراعحاهعلا ىف
 ةيادالا ىه ةماتلاف نادر هل قاخولو (ملا هدب و هلوق )هر وام مسانئ ثلا ةهدت نم هنأب| خش باحاو
 | دئازلا فكلاو ةدئازلا عيصالاك لسع ضرفلا لحم ةدْئازلا نم ىذاحاخةدئاز ىرخالاواهل سبع
 : اههلس:بوجورهاظلاو نمةلصةنموأ نيتلصةمنيتمان استنكر ولام ,وهال كح ىفرأ /والذالامو ةعاسلاو

 ً واوامهاسغامهب شط ولف نالجر ونادي هل قاولو ردلا ف ىذل اور ىناٌءأ | ىف ةدحاو ولوالا ف
 | اهالاو نيت دئاز فكو عسصاكض رفلا لم ىقتتينناةدئازلا|ذكوأواسغف ةيلصال اى وفامه |دحاب
 ا ىو:ةلاف نمعوأ ننام هرافظا فولو ىبهّتنا ىتح بدني نكلالفالامو هلسغضرفلا لهم امبتمىذاح

 || نيدعلا بناج ف عناانامزاح نيمعلاو نيطلا نيب ردلا ىف قرفور ملا ىف اذك اين دموا ناك بور قرفتغم هنأ
 أ ةيادلاو ناسنالا ن موهوابءادتسالءاملاو ةمحاصالاءادتبالا منال عم ىلعاهب رسعتلارث 1 (هسقفرع هلوق ١

 ]| هبال ىلا ٌناىلاءاعاهمقو وو هماعءاك_:الا ن مدن قفتر هنال هب ىعمدضعلا لغساو عارذلا ىلعا
 سؤر نمامل مسا ةغلدملا نال لكلا لسغ بح وب هنأب درو كو ىلاةوق مكدزب 2لاعت ةلوقكز عم ندع
 1| هيفو (ساعلا هيفو هلوق) رهن عاسججالابج راخنيقفرملا ىلعدازام ّنأ, عفدي دقو بكن ىلا عسادالا
 1 0000 (رفزلافالخهلوق) زمرلاف ثكاعمءافلاو ميلا تن ىهو هنا ةغل
 || اهرك ذ لبق اهءاروامو ةياغلا فك لا تبثيناكن ا مالكلارد_دنالاهار وام طاقسالانه ةياغل
 ؛ 1 لوالا لسقلان م عازنلاة رو دى ىهو ةياغل اكلت ىلا كحل اد ادمالفالاواهءار وام طاقسالا_هرك ذه

 ]| رشاعلا ل تدي !ةرشعيلا هماكء ال فاحاذ ااهسذ اقتنالدرطبال كلذ نأبريخلا ف مهمةعتواولاةاذك
 | يالا ف عاب عما ةلياقم لق ناف عاج ال ا.لالدتسالا ل والاف هلوانتير دصلا نا مم ةاورلارهاظ
 ْ لعفواصنلاةل الدب ىرخالا لسغ تن نازوح انا ل-ر و دب ل سدح ا لك عب حاولا نوك ىذا

 | هدلعدر واوررد.دعب عاجالاو لوسرلادهعف تبانثهنال عاجالا الرتاوتلابلوقتنملا مالسسأ| هبا لوسرلا
 الصأ كرتأا نودي تناكن او ةمنسلا د. فتان ايحا كرت |عم تناكنا لعفلا ىلع مالسلا هسا هتبظاومنا
 : هيلع هللا بص ىلا لعق درع ةيضرفلا تايثا سدل دارملا نأ, ىناولا باحاو ةضرفلا نود ب وجولا دقت

 ((| كة. الاب ةمضرفلا توبثف اهلانايب قدقلا لو ه.اع هللا ىلص ىنلا ل_عفوتل# دب الا نادارملا لن لو
 | طوقس لعت انه نمو ىهتنارتاوتلايه.ف نامت و.و دحارلا ريض هتويث ناعم ةيصانلا رادقم ىاولأق
 ||| هنم مزا:الرتاوتا ان ه_:ءلوقنملا لوسرلا ل ءف نأ. هيلع ضرتءا ث.-رردلا ىل عن د شال عقوام

 || ىهتنااضرف تسدلو لوسرلا نءارتاوتم تاقن ة-ضءذل | ىفاك ىرخالا ل-ج رلا لسغةيضرف تو.“

 || ناك فاقلطمال املا لان ابب قك ىذل اوه لوسرلا لسع نمدارملا نأ تم سك باوجلا لص و

 | نيديلا نالاقين ا قحلاف هلال ةقلطما نا ىق.ةحتلاو لو سرلا عقبال باحكلا» ىرخالا لسغ ضارتسا
 | نالجرلالجرلان مون اديلادسبلان هدارملافة-عبرأ تناكاو يوضع ةلزنسع يملا فاتلعحنيلج رلاو
 |١ ىثلاوادرفملابة دمقمري-غةقلطم ترك ذل +رالاو ىديالاناةقلطم هبال نول هجوو ىد فاح وت

 || لاول اذه تلق درفل قماشلا قالطال |اهمف ىعري ف. تسحف عملا ةغيمب هب "الا ف ترك ذلج رالاو
 2 ظ (ماهيلحرو هلود) داح"الا ىلع ماسقت الا ىذتقت عما عج اهلي اقمنانم قمسا# هللا هؤشنم

 3 < |ةءارد انلخ مهضعد هن لاقأك ففخعل اًةلاح ىل_ءرج او ىلا ةلاح ىلع سدنلا لوا م-هضعنهب )| لاقاك عيملاو لسسغلانيبريقلااما يت ءارقلانيب عسجنا ىضتقف ةرئاوتم كلج اىف رحنا: "ارق لش نأد
 ٠ 15 ْ تضر: ىف اك راوجلابرحلا نوكمف نييعك.لادا.غم هلعحصمل عسا, لاق ن «نال عاسجالاب لو رتماهرهاط
 ْ 3 ْ عجلان عجن اةلياقمنا نم يتمسام ىنعا هلي ىذلاك ثا | اذهورردرعشلاو نارقلا ف ريثك هريظنو بزح



 2 (نيقسمالنم ىلع)
0063" 

 لادللا معلا لعجو هءاع لدي ام مد لوك ذل لمق راكان سة ىا (هيلععوضولا ظفاةلالد.هلوق)

 نمذافمهناال لغو ىذلاو دصالا لعاف فلكم وأ يضو: ء١نوكوهو ةشرقلا ىه ع-رملا ىلع 4

 ماك ا اا

0 
 ثح

 ا

 دن هيما ابو 20777777

 م دعو

5 3 

 نا

 7 ا ندع

 ست مج

 مهيب وين او

 والو فوصب سيلا مدا ناءاكرضو نحل ناك (هرعش صاصقن موشو هلوق ) هوضولا ١

 !..ال هنأب كح ءاع ضرع اوةمسحلاتادودحملان مهنالاضرعوالوط ه>ولا دن نامب اذهووريغو ناسالل

 يا علصالا اذ كو ةهمجلا عطسادب منع لب رعشلا صامق نمل سغلا هسفكالغالاذا[|
 شع ناك !كلذ ه.اعبجوولذارعشلا صادتن ملسغلا هيلعسحال 0 هس

 سأرلا نذالاو هولا نخ لق نا لمقو عصالا ف ه أزحا ةعلصلا ىلع يصر يلا قالا ١

 نامل ءهبو هياعفيرعت |. ءانبزوعذ صاصقلا نم لسغلا ب ةعلصلا ىلع حملا زاو> مدعب لوقلا ىلعو

 1 فوطغم ل دالا تعم لاو هاي نإ وسل اغلا ىلع ىرح هنأ, باحتو كوام ءالاداربا ىلءراصتقالا

 : اردقم ءذلكلا نب باصوالوطسمدح العا داشرع هسرلادس وكي نا مزلبغ نفذ لشن لا

 نمرهظ»ام ىلع تادرفملا فطءن هوهفنذالا ة وعم ىلا نذالاةمدع#ن م اًضرع هجولاد>وريدقتلاو

 ىأاينثي لو دريم وغلا فاك ل- 1# فقطع. نهىل_ء>+ولاماب او او لاو لا درب ه.لعو ىنرعلا مالكح

 نيئيعلا لخاد ل غال ه ىلعم 1 و اراطتدخا نيتمهشال ةمعش نذا لكس) نال لصالا هنا عمنذالا
 كلذكا سدلو ثيغاربلا مدو بايذلا موو ةيعللاو براشلاو نسب الار قوص مفلاو فنالاو

 لسغ مو زر املا ناهرملا نعرات ار دلا ف نكلج رعلل اهل ع طقس ءام_ثالاهذه نأب ىندعلا ناجاو
 ةيادغا تحاصر 2 اريمعت لا ىفعسدتهنا فن رذعلاوةقفتعلاوب .رانشلاو نييجاار ل اوس
 منذالاةمهث ىلا نذالا همس“ ن ند اضرعوالوط ني.دللا لؤساىلا ةيمحلا عطس دم نموهو لاقرلو

 نينذالا مهني امورردلاو ريونتلا ىف هلوق نمدمفتساد قوه جرب هللامدمغت انش لاق ئدرب

 ضرفلا م.الامنالنةمعشلا نم نمائقل-هغن مديال لذ اقفنيتمهشل | نم هئث لسغةمضرف مدعاضرع

 ئثلسع نودب ماعلا همفنوانه حماصريغهي ل دتساامو ةهمدشالب عرتخمو فزاع هل *هضرفوهفهنالا

 ئثىلا ءاملا لودو عنعام نم: ةيصشلا لع ل دنس نأنرزك ذامنو مدا و دع سوكر اكل او ةرباكم امومه

 امهنماز نيتياغلا فل ديو حاضر ال ارون حرش ىف نس رهشأ !لوق ىف هأ د: الو هوو مهثك آم_ونم ١
 قدو-و٠«ضرغلابلاص:الا نال نب: ذالا نم ءزج ىلسغض ارتسف | ىلعاعطق ل ديال هنال ضرغلاءلادثالل ||
 قفار ماك هنوداملاغ ققدتنال با«.قسالان ا ةر ورضا ه-مممءز> لوح د ناك ةأذاإ ال->رالاو ىدبالا 3

 ةرورعض محب لوجدلا ناكفدضعلاو قاس !|ند ءّرح لسغال ا اما اغ اه-ماعيشسا ققمتبال نيرححلاو 9

 'خ الوإ » ه>ولا دحهءلع لمس ام نا فالمخال مث منا ضورغملا ىلءراصةقال مدع عم بتاعيتسالا ضارتقا 7

 ىلعّت ام :لا دع هرف فلةنع هناق ضرعل اد هءاع لهشام فالذ هدهدو تأ ذلا لقا ةلطم هاسغفسح

 (هتننم ى ..منموهو هلوقإ) و عمش اهرسكي امادرفمداصلا عب (حابسأ افاذك هلوق) هنامب قأسأم

 (هنقذل _ةسأملا هلوق) 0 سايقلاو ذاشوهو تامذل ا عضوم س امك تننما سوماقلا فلاق

0 

 هد

 7 زرع

 يو

 تك |مهاربا نبا هم ,قفلالاقو «.ة.عاضمغم هولا لغد سأب الو نعم ءعللا عمم ناسنالان منءدف نذل

 5 مرهظام ل سغ موزا هجول ادب دم ءو 4 لالسرزوصةياورلا رهاظ ف ورضروصالاستشملل

 . مد 2 تصمرف هلع تدمرولو حصالوال اواقلطم مغال ع .داهعا 2 .ةورتتساامالاهماسعضت اد_.:ءةفُيلا

 محصول مدس ام صمرابرغملاقوال_ذالاو نيعلا ضيمْتب ؛احزاخ قد نا صمرلا تت ءاسملالاصبا

 هناواضتقم (خلا فسوب ىنادنعو هلوق) ب رط باب نمدم رلااذكو براط بادن م هنءعتصمر ونيعلاف

 نينام يل تعطي ةلوق) عئادبلان ع ءرداملوقك هم .هذعو ةداو روهلب كلذك سلو ههذم 3

 حوت هسدقعتو ضراعلاىب ب *.ندالاو راد يعلن ضايبود درردلاقلاتإتابلادم ذالاوراشلا |

 لاقو ةضراعلاك د | ةدْقص ضراعلا سوماقلا ىف لاق سوماقلاو حاصلا فا ف لاس هنأب يذبل



 5 (نيعلافف) 3

 1 ىأة يمال ةفاضالا نأ ىلاههريش : (ةوضوال ضرف ىأ هلوق ) ىراخملا ىلع ىفامرك هنس>ى ىأ ةمالا هذه
 || هيلع .فطعامو هولا ل غىأ ىف ىنعىاهنا ىلا هيريشب هضورغموا هلوقو ءوضولا» صاصت اهل ضرف
 - .[|ةفاضايو واسرتش قرفلاو ل.رهنلا ف لاق ةسنامن ةفاضالا نوكت نامهضع: زو>و ءوضولا ف ضورغم

 9 ردتلا اذهمعالاب فرأ معالا 4 فاضاىفوىناثلالوالارنسف:ديرا ةناسلا ىف هناصدالاىلا مءالا
 || امناوتاذلاءناددتمام الابر امتعااموس قرغلانوكي اذه ىلعف تاقزمرلا ف شك ىف لاق لا صاخلا
 0 از دو صد اضخم لالجت اء ذةمالا هذه صئاصخت نمءوضولا (ل.هكت) رايتعالابافلتخا
 1 || تلق ىلبق نمءادنالاوضو و فوضو اذه مالسلا «ءاءلاقدقو مهباصتنعنوكي فدك تاق ناف عصالا
 | ضع لاقى 58-2 مباصتا# نوكي نأ لاتحالمهممان مد دو-و ىل_ءلدبال ءاسنالا ن نمءوضولادوجو

 || نكمو مهمأن م ادوجوم نوكرالءامدنالا ا ردو رار كالقإب اظن هس.فوءالضفلا
 3 ةيصوصخلا هذ هورشحلا ف ل» لاو لاوهو ءوضولارثأروهظ ةمالاد فةييموس لقوا

 : ةقاسلامالا ىف ادو>وم ناكن ا هنا منك :4 مأمهربغىقفادوجوم ءوضولا ناك اوس مهريغل نوكت ل
 . || نوكناوهرظنلاهجوءال_ذغلا ضء. لاق ىتغل|نمعمىفاذك رظن ه.فو لوقأ ةيصوصخلا ىف غاباوهف
 ١ هوضولا نا يمصلاو ىد_فاحين لاق طقف» رث أي مهصاصتخشأ نم غلب هرث أعم ةمالا هذ_مباصتخمموضولا

 “ع هوضولامثهوضولا ل صاال ل..قلاو ةرغلا ةمالا ذه هب تصتحخا ىذلا ناو همال امذه صثاصخن م سد

 | ةينلانودب ىدأت هنأب لئاقلا طلغنمم_مةهسف فاتعاال مأةسنلا نودد ىدأتب ل ههيرومأملا
 مالسالا يش طو م ىفام هقذاوبو ةدادعب سلة تريغت“ وضول او ةدأ.» ءهيرومأملانأنالالدّتسا ىسوبدلاك

 : نكلر من هللعفةوتتال ةالصلا ةعص نكمل ةرنلا نودب لصدمال هيرو هأملاءوضولا نا ىف مالك ال لاق ث يح
 1 قرقعتلالقن قلاطاوة. .:ريغي ىدأتي هير ومألاءوضولا نااشان لاكن بان ءىوومد !لهايشالا ةمشاحف

 1 [| ىعمرص> ديفتف نيفرطلا ةفر لد اذ ) ردقتلا ةغللا ف ضرغلاو هلوق) ر وك ذملاةمالعلا نع
 أ راتعابردحنانا باوحناوةياهنلاةياهنىفاكى عم نمد الثو ف٠ و خل ىنأب هنا عمرب د- هلا ل صرغلا

 1 صرغا] فد ر 2 اذ_هو هدري_عم أ (حنا> نءةرامع هلوق) ىوج ةقء قارا ةءايواهي روشالا

 ٍ نافانزا امو عنيعونلا عل هلع ف مزلاعفنصملا مالك  ضرغلارسف هب نأ كرالاو لمعلا نود ىطقلا

 1 ىنعملاب ضرف عرب اوه ىذألاةيصانلارادقمو باكل هتوبثل لوالا ىنءملاب ضرف سأرلا ىلع عمملا سفن

 ْش || باموهو نيعضرذ ناع»5 ضرفلامثد>اولارم#تن نظلادا ارااو نظلاب هبوممل لوالانودىفاشلا

 / | | مزاباموهو ةيافك ضرذوةالصلاو ناسءالاك ضعبلا ةماقأب ضعبلا نع طقسالو فاكم لك ىل-ع
 ا | بجاولا نعي ض هرقل لمعتس دقو ةزانحماءال كن قا. | نع طقس ضعلا هب ماقاذا نيفلكملا عسمج
 .[أمافاةر اوتملاةنسلاو بالاك (حنا ليلدب هلوق) ىوج ضر ةرتولاو بجاو حلا مهوقك س كعلابو
 || لعماوت) ىوج ه«-.لءصوصاملا سس ا.قلاكوداح الاى رطر لتس ملاذاحاججالاو صوصامهتدأب

 1 ]| هلوق) ىوج كال ذك س دل ناطر سرا ةيال نر كتل ةوضولا ل ا (صوصخلاهجولا

 ا دسجلا مانت لسغل م ..ااهعذنو هيلعماىلاءارحان ئنث أ نعوم ولاةلاز اًهخلنيغلا خفي لسغلا( ههجو لش

 ور نوكنالوكلاسالاوهاعرتو هوو ىب < نم م سارلا هبل سةد اماهرسكب و هن ملسغب ىذلا" الو

 || اوموهفمىف اذوخأمناكث يحدهنال ةلاسالا هي ١ رعت قرطاقتلارك د ىلا ة-جاحال هنا فرع هدورطاقتلا

 1 اذا :رىفاثلادنعو امه دنع نيترطقوأ ةرطةولوءاملار طاقتي نادل اسالا د حفلا ىنو هنو دب قداصت 0

 | ةريحذلا ىلارهتلا ف هازع كرادتيلو نيترطقواةرظقولو لا سهنا ىفاسملا نعام لب وات لءةرطقي لو لاس
 طرش ؛سدلرطقلاعبا:وهوكراد:لانالىناثلا فالخت عذر نم لب وأتلا ىل-ءمزلي اس لهأت «بفو
 .[| ىذا هلوعفن فاضل سغلاوه ىذلا ىاردصملاناىلا ههرعشم : (ئذوتللا هجو ىا هلود) اك :اامهدنع

 | ىوج هو- وئذوتملا لسغرب د غلاف هوجو فر يدلا عجرم ىلاهيربتيو فوذ هع لعافلاو هجوله
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 0 (نمك .مالنم ىلع)

 ممنغا !نعانخعش هبر ,رمأ ميظعت هلءف لاح ظحالد لو هلءفوأ كل ذكهشفن ىوه ىلع هلعفي ام نأو ةدامعت نس دل ظ :
 دوجولا ثح نم مّدتم هنادارم اوه دوجو ىلعطورشلا كح فقوتل ىا (طورمثملا ىلع مدقمط رشلاو هلو) :
 دوجولا ثءح نه طورشملا قعافقفمايرفلا نازك ىا ف وطوئوكادشلا 0/1 رّودتلا ثمحنمالالا
 1041 لال دطعلا فاطلاةتجاك ىاد كنز لك للان نا ىوعدو دقلة: كن ىف فاك 1

 |:ذعش مخوو ىوج ع ونمت هل>ال طرشلا ق.سامرك ذىلوالاو طرمش| ادو>و ىلءود» فقو:اا طورمشا 2

 ىلع ل دب الاه دو> و ىل د طورمأملا -تةوتل ةمدقتمادصق تركذ ناوةراهطلاة. هامّنأ :لاهحو

 نماهريغنودةءاديلابةدرفئتمةزاهطأ| لعج ىا (ةءادلانةراهطلا صتخا م هلوق) مما لعرخنانا
 ىا 20 انناعر ازءالا ٠ نمرذعي طقس الاهخال هلوق) نيو ةيالاودوروسفلا لي

 نك نه هالحر و نمةفرملان ههادب تعمق نعئاولافاذخو طق سن دق تااغلاربغ ةنمو املاغاطوةس

 اذهب ف ضنا اذافة ريهظلا فاكر عدالا ىف هيلعةداعاالومم# الو ءوضوالد ىلص هنا ةحارج ه وجوب ناكو

 اسلاغراذعءالان هرذعب طقستالو طر ة: كلان ادمق فو ةراهطلاهنءتاعقس ت تقولا لة دام. ءب فصولأ

 هنآسليظفلتلا فك, ٠ هيلقي ةعزعلاراض كس | هنكءال ثيح موهملا هتلغش ىعف مهول طقست تلاغلاريغ سر
 نيدملا عا اوفس ةوسيا ممم مدقا ةراهطلاناالا كلذ ىف كرتشا ناوامهما تاوحناو ة.:ةلاىفاك
 هيمهالا,هلباعتو رجلا قو ىوج تمدةاذهلفرّودتلا ثم>. نمةينلااممقمس ناو ىند وضل تعال

 دارين ا كوالاف ق.قرلا حاك-:رخ آى لي زلاهء حرصك كالذك ةيئلاّنالاوصالالسمأ طوقسلا ماعز
 طرتش ال هنالةءنلا بردت ةالدلا صن ا هش نمىهو !هناكرا لكى فةالصلال ةمزاللا طورشلا نمانأن

 نع قءسامواهاكت ا داعلا صنأ دخل نه لد اهصن أهدت ن نمت سلوا ماكرا نم نكر ل كد اهءاهعتسا 7

 لوعأو حف هليلد رهظ. ناالا عوذموهو ىأرلاب لدي بصن هنال ملاك هبفو ىتحملا ىفاا قفار# ةنقلا|[| ١

 0 ل يلد ا|همه مهنا اكلاو ةناتنا]

 هد: ذ

 دوج د ١ ل سما يس جا دس ويس وجي ل دي وجسر م سويس بس

 : 90 5 2100ج اس 20

 150 0 اجا 00 ا

 امر توا نيةةرعملا نم م مدقلا هيث هل ادةباب كحل ابوجو نم رهمساام عَ :.مفنصطملامااك أ

 هيلع هفطعامو ههجو لسغف اذه ىلعو فرع ناكحاما د. ما نا قم غلا سدمالا ىنغمىفلاقن لالا

 ماس نار هناو-رمصأك ادالاىذىلا ف اضملا : قه وعأ رفا كل فاضااّنالءو تلاوه 1

 ا مزاد :الانلق الوزن نم> ىلا ء :وضوالد ةالدل انو كم زامذ كب تضر ةهالصلاو قافتال اني هدرا || 1

 لاق حملا ىلا ذه ىلءفتا هل لق 2 : هيفحخ ىلع عمسموأ وق هنا هنعلا ىطرريوج نع هريغو لم يت ىتدث 1 ١

 ةدياسملال وزن لبق كلذ ناك اغا اولاق هك و هيلع هلل | ىلص هللا لوسر تب اردقو سها نا ىنمناه ا

 ىتحاهلك لامع 7 نم ع:ةهاث دحأأ اذا ناكمالسلاو ةالصلا هن اعدناىورالو | | 1
 ىد لآ لا باوجدربال

 ةارملا نمد الا واوا !رذلا ىولاموضولا تذ نازوصف الا غلق متازن نأ ىلا ةالستالا ل 01 1 /

 قوضوادهلاقان الث 5 ال ضو نيد مال.سلا هيل هنا ىورام ه ءاعلدب اك ةقاسلا |
 نم ءأمل: الإ وضوو

 هنأق 2 +.انو*وضولارمأر ب رقت اهلعل اذلق هي" الالوزنةرئافاه ةقيرطلا هذه ءوضولا تدئاذا لمق نافل

 هردج باني لزتام قدملايدارماو ررد هند همالا ممتال نا لق !ةالصال هدأت لد , هل 83سم هدأ معن نكمل || 1

 ةرامعف باودلاو ىناولان ءأن شالوا ةكع لزنءاوس ةردجفلا لمق لزئام ىكملانوالوا ةنيدملا لَن ءاود ||

 ناكو ةياالب نر هللا دنع نيرب رج نع لب هريغو ل سم قرن اح نع حقت م ةيازرلا نالرب رمح رباح لاش اررذل ]ا |١

 فدو ريزج لوب هنعهلا ىطرر © ناكو سو ه.ل هللا لص هتلا لو راسم ف قوت ىلا هن لا ينريرج مال 1

 ل مف م



 (نيعااتن) 1
 || ةجاوريغاهنالةلفانلا لش الذا روصق هفواهدوجوالا مب وجوهنا ةيانعلا قراتحناو نوكمسام

 اون وجر ليس ةلذانلا ةداراف طقس ١ كرتلابو هدارالا دع تبان ةلفاثلا فبوجولانأب سمحاو

 ْ ا :امتا فالح ارثان ا لعاوربت ةلمحلاقهبوجو بنس اهتا قدص.ةريخم

 ا عفدنا هبوش وتلا ف كد ثدحلا نءرخأتلاي همدصع ىلع عاج اللمثالا نود ىلاط تن افةراهط كاع
 ل تقوا|قاضاذاف ةالصلاكع سوم تقولا لوح اهوشو لإ مثالا ةهج نم رمل |اتامثا نم مجارسلا ىفام
 1 نكلو فاشل نبا اءبلا قانا تالف نم ىعالوةعمالةمالةفاهالمداَش بوسدلا اص

 اا ا اترظ نيالا ناك ناو مالا ىنعع تناكارالا رصشو هقفلا لعو دحالا موك اقلطم صا ناكوا افرظ
 ٠ الانا ىهفالاو ند ىنءءةفاضالاف فاضللالصا هما فاضملان اكن اته-و نم ص خا ناوى ىنعف تناك

 1 أ ةفاضاو فاضللار فت هلا فاضما نوكيف ةضفوه خان ىاةيناب نقلا ىلا ةفاضاف مالا ىتدعم

 0 ىناعم ناهحو نم صوص لاو مومعلا نا - ءاوةسضايب اهتوك مهضعد زوو مالللا ىنمع حا ىلا ةضن

 7 امهد> ادرفنبو:ذام ف ناثشلا عقحي ناوهف قلطاا صوصخلاو مومعل افالضامب» لكدر فتي و هدام

 | اهريدقتةكلررستلا ف اك اهطباضّن ال دعب نم ىنءءاهلعجو مالل ا ىنععه.ف ةفاضالاو رهلا ف ىلاقو

 اهل ارعشو ةراهلم باكا لاقي ن اعمصن الذا |: نهر نمرطإل دق ءاقتملإا لاب لوالا نعرابخخالا ةعص عم
 5 لاقفرمتلا حاط |اهمظنو هكص طو رشق ابلاو توتجوطوربضارتم ةعدتر شعت ال,

 لعب مالسالاو 6-5-5 ىهاهف +« كد نيالا ةرملاز ل عظأ طورت

 ردم سالو تقلا قدضو فاكو 8 ئلليمور و واسا ت جاتك

 اولعا ةمصلا.قبام بوو طورش +« هذه لع فلا ناكمالا عم سافن

 مدع ضفاو لاو ساق ضد.حو 5 هلكوضعلا كنا «قدسأ امواف

 1 سأرااعب رعسم هوةثالثلا ءاضعالا لسغ رغصالاث دن ا ىفاهناكراو اهنوديةالصلا لومق مدعاهمكحو

 . [|نظلا ةيلغىلاقتراانظ ىاهلاوز نظ ريغ ف وهلاوز ىنرعلا سمفل ا ىفو ند#لا عم جل سغربكا الافو
 الاه ىلع ىف لفث اهنوكاماورهاظفر ضع هنوك اما (لعشثاورصخ |هنوكل 0 ىلع درفملارثآهلوق)
 3 ذدسلال اك (ضعبلادنع هلوق) هيفاف أ سودرفدرف لك العوج عمجادارف|ن نم مهضعب هيلا هذ

 الأ درف لكال عوج عم ادارف انأب لئاقلاود ضعنلايدارما معلا هيداراو ءالضفا| ضعب نءالقن ىوم ا
 ١ ىاكلذك مهو سنملا لايك شادرغلا ملكمارفا نا نموه دنعررقموهاك هفالحت جدسأاودرف

 || لوقف كار اظن هدفو ىوحلاد. لا لوقو لوعثل ىف ناب واستم ا هسهف درف ةدرف لك ةمتم لانى |

 | صخلتلالوةدننع ركذىنازاتفتلا ققحملانال ضعبلا دنع لعثا هنوكل |عمجا ىلع درفملارثآ حراشلا
 1 فرعلا جا لب الفانه اك ماللاب فرعملا قام او لسم ةمقنملاَ ةركذلا ىف اذه نال عثا درغملاقارغتساو

 ا راشاو:ارقتسالا هماغلدووحنلاو لو.فالا ةّعاءركذام ىلعدارفالا نمد حاو لكل وانتي قارغتسالا مالد
 3 صنخلتلا ةراسع قالطاهدم.ةتب ضعبلا فال راك ادعسلا مؤلك نمصنلتذ

 ادع كا تازانملاقعهلالدتس ودمج نمرعتا ملا ءفرعمادرفلا نامل" :مدعو ةفئلاةركتلاب |
 ||| قارغتسالا نا ىلع ضعبلا كلذ لال دمسافا خ3 لاقدنلا ريسفتلاةعاوراشاو عستتلابو وحنلاولوصالا |[

 7 ىزاريشلامالكن "مه ام ىلع اهريغو ه.فنملاو كلا نيب همف قرخال اقلط ىأ هعج نم لسع ادرفملا ف

 || نالجرو الحراس ف ناك اذا رادلا ف لاحرال ةدهن ص. للا ةرامع قالطار هاظ نم اذمعأ ص خللا ىلع
 ع اغار هلوق) مي هتريذ ىلالدّسا الجرو |لج رابع ناك اذارادلا ف لجرال قدص ال ىال>رالنود

 1 ا ةمدقم تادا .ءلانا ءافخالو تاب وقعو تالماعمو ت ادامه ”النتاعورمشا نالعا ( حا ةراهطاا مدق

 ١ ةدالا نا لعاو حراشلا» رك ذاسا ةراهطلا ناعالادعب مالسالاناكراىوقااهنالةال- دلاتهذق مث

 1 1 د ابغملا :امناهاذمةهوةيانعدب ر رمالاعظعت هسفن ىود 00 فاكدلا قيل لعد

 َّ سبل

 ىبهتنارمسفتل اهعا هم !|



 م (نمكسمال دم ىلعإ

 هوت انقل ةراهطلا اك حلا الكت ياس ةروستلاّن ال هلوق نماذ_ه معامءاهيلا فاضااو ناضملا 7

 لقف فاتخامت ةدئافعادنأب 1 والا رو هءلا فاضملا ماكحال د _:مذتلا لثاسملا هلام« تاعج

 ث.- نم فاضملالهبالذاىنعملافهقبسل هيلا فاضملا لمقو ركذلا ىف هقسا اضم ايةءاد.لاىلوالا
 ىاالا مامالا» ردة اذك اناغلالا نم مدق | ىناعملاّنال نس! وهو هلا فضضأام ملعب ىتح فاضمهلا

 ندع انعشان دع نملافال اههقفزووةزمهارسك. لا هنا ث حنم فاضملا ملعيالذا ربنلا ف هلوقو
 15 كا هطبضا لكلا ما ىنالاو لاقل منمداديع نم مالسالا يش لوف دنع قب ادعنا

 اماهْعل تاكلاف اذه فرعاذاو سنون لع نمهيروبأ بللاقونيعن رالل هحرش قربرضلا نيدلا
 ىا سامالاكلوعفالىبالا_عف ناواربنلا ىف هلوقو ةغلاسم لوعفملاهن ع“ ةيتكو ةباق ىلعءاحر دصم
 ىنءموهو قاقتشالا ىنعمهمةريتهد ل ثيح سامالاك ب وتلا دماحاسعس ا ل_عج ىا عضو ىاهلغيص

 هنمرئذلا ىلائشلا مضوهو عجل هانعمو زمرلا ف ذك ن عانس بارششلاكل وعفم مسا ل ءيوأ ةيسويلملا

 نال ةمتاكمدقعلا اذه ىعس مفوقو برغملا ف لاقةرعشباهجر فرح ىلا رغش نيب عمجاذا هلغبلا بتك

 فعضلا ىن_عموانذعش لاق فرعضا دع اصف نيم نيد عج هنالوا هقرلاةيرح لا ديلا هيرح مض هيف

 اهزاوحل اهمف مزالب سل ن يمن | نيب عمجلاو ةمقرلاهبرح لص ءادالا لق هنأب رحيلا ىف فعضلا هجوو ا

 ىقهلوقو 4 ىناعملا نمرك ذامو ماسالا نم فورحلا ةءاكو ىنعب ماسجالاىفن وكاس ةقيقج عمجلا ْ ّْ

 رو+وراتخناوهاذهو ىوحا لاق هعو# لثاسم ىلعةلادهصوصخم ظافلا ىاةلةةسم لاسم عجافرعو 5

 ظافلالا كلت ط وتب لثاسالا كلت ىلع ىاابملعةلادلا ش وقنلا نعةرامع املا ىا هنوكن نقلا ضعب ا

 وا ة.الثلا نم بكرملا نعوا شوقنلاواتارا.علا كلل لول د_هاهنا ثم نمة-صوصخلا ىناسعملا نءوأ ١

 مدقتوتالاقحا عبس ىهفىاعملاو شوقتلاوا شوقنلاو ظافلالاوا اعملو ظافلالا ىااهنمنينئالاأأ|
 هنا ىد_ةفاحون ركذوانخش لاقعضاولل ادو هة ملول دملاو لادلا نم لكن وكل راتخغاوهابمهلوالاّن أ
 مدعلالقتسالا ىعمو ةيننتلاك اهريغو هعاخلاو لصفلاو تاءلا ف ى> ةيراحت الاققحال د هواهرهشا| ا
 باك لاخدالتإة 3سم تريتعا لاق نههنظاك ةقلطا |ةلاصالا الددعب وهلمقئث ىلع هلثاسم روصت 7 ١

 ما لاق نمهنظاكهلوقبر هلا فداراو هلع قداص روك ذملا ىنعملاب لالغسالا اكنالطأ را ٍ
 هيعمتو ا ريغلل اهترعمت ن ءرظنلا عطق عمىا نإ سم هلوقو هصنام ةيلاليثرشل |قوىنرعلاو ةيانعلا بح ُْ

 ةراهطلل ع.تتم هنالةالصا باك لحد يوةالصلا باكل عبات هناف باهل ااذه همف لعدنلاه انااهريغأ] ٠
 لالقتسالارابتعا نارهظف دوصقاا هنوكلفةالصلااماو حامفملاهنوكلف ةراهطلاامنيلقتسمارمتعادقو | :

 نءعاضرلاو عببلا نعفرصلاك كلذ رون ىنءلوا قدالا نعةلعةللاك اناذو ريغ نعهعاطقث الن وكيدق ا 1 1

 ثروا ىن-عملحاكتلا ن عحاضرلا عاطقن|نافحاكنلا نععاضرلاو هلوقو خلاةالصلا نءةراهطلاو حاكتلا 1

 م

 نر وو

 5 37 00 9 1 ه4 .

 اهو 7

7 
1 

 احالطصاو هبروطتي ام لضف مضلابوةلالامسكلارو ةفاطتلا فلاب ةراهاملاو انش حاكتلا مروه كلذأأ ١
 ثيحنو ان دح لاوزياوفيرعت نمو او هورهنلا ف لاق ةيمكحوا تناك ة يقيقح ةساخل |نعلحلاةفاظن 0
 ددلل ةدسفملاوا لعرملابحاص ف. رعت لاما امهانذعش لاق ىسبتنا نيرهاظ نيهجؤل رخل قاكأ و

 ة.ه-نأب بيجاو هوضولا ىلع ءوضولا ا ةساعتلا نع ل_ للاةفاطت هنأ: ةراهطلافي رعت ىلعدربفأ] ٠
 ةماقال قو ث لاو ث دحلا لم قفا وحو بساماو ةثدا امان الا ةلازاراتءازاحم ةراهط الا |

 . . .٠ .«< ٠١]. 0 م 4 لا عا .٠ . ل نأ
 نا.جوبو ناك امناضقثب اهممأب بحار اهمامجوب ف .ك-ذاهئاضقني اههنأن لو الادرو اهتداراوأ ةالصلا| 0



 7 الا 3
 . || ءوضولا ضرفال مانلوقفاباضقلا تكلا قروك ذملاودصاقملا نم هتك ىف رك ذيام لعلك هل ثمهوق
 لامعتسالمعتسا هلوق) ىدنفاحون نءانش هيلع ليلدما ماقنو هبل ءن هرم هنال ةلْث سم ةعب را
 . | اشم ىواتف ىهو روهشملا باكلا ىواتفلاب دارا سدلهثاىلا هرريشإ (ةدرفملاسانجالا ءاسمعا
 || ىنعمهنم تطقسأ هل تناك اذااهناف سذعللاهماع ةلخادملا ماللا لع سنا ابم دارملا لد رونلا ءاروام

 مساو |سذجما مسانيد قرفلا نا لعاو ىوج ريثكلاو ليلقلا ىلعهقدصل سذجلا ساكر اصو ةرعجتا
 . ||| فال ادعاصف ةئالث ىلعال !قدسبال ىلا سنا مسانااهدحأ هوجو نمىدارفالا سنجلا
 ١ || "امو تارتىاثلا لاثمو ماكو بنعو بطرو رلوالا لاثم ريثكلاو ليلقلا ىلع قدص» هناف ىدارفالا
 . || تلاغلا ىندرفملاوهءاتلا هتقحت اه ةرعورع لوقتءاتلانودح او نمب و هندب قرغب سنا مسانا اهمنان لسعو

 0 سنحلا مسا نااهثلاث ىدارفالا فال ىضزو تزو ىورو مورو ءادلاب راو: اوك ىناكسكعن دقو
  [لعج (حاةعقاولا لثاسملا ىاهلوق) ىنوعماىدارفالا فال هفثب نانثالاو دحاولا ىنتنال حنا

 تاعقاولا لثاملابو ىوتفلادارذا نم ىهىتلا ل ثا لا ىل-ت هءاكن اىلا ةراشالثاسلل ةفص تاعقاولا
 ل «اتفتس ريغ نم عئاقولا ىلع ماكتب دقو ةثداح .رغىق ىف دقهنالانه-واصوصو م وعاموتب نارهاظلاو

 "||| اذهىلعف ثداوحلانءةرامع لب لئاللاتعن تسدل تاعقاولا نا ىنرعلا مالكر هاظو فيلأتو سردتك
 "|| دنع اه ىتفيىتلا لاسم اب ىنح ىتع هصنو بسملا لع بسلا فطع نم ىواتقلا ىلع تاهةأولا فطع

 ١ ْ حرش ك_دراصتاحالططالا فو ىوقلا نر اشلاوهو ىتغلا نم ةذودأم ىوتفلاو ثداوحلا تاعءقاولا

 ٠ || ىهىا(ةيمسالااهملع تبلغ ة فص ىهو هلوق) اهرسكوو اولا تغب ىواتتف ىلع عمدتو مازلالا هجو ىلءال
 . .[|| ةيمسالا لامعتسالا فاهملع باغ مث حراشلا هردق مث نمو هما ع ىرد فوصوأ جاتك ةفص لصالا ف
 ١ ىل_ءةمالءدرفلاىق ءاتلاو ةيفصولا حرف ةمعسالاو دشنم>و ةفصتناكامدعباعسا نوكلاىا

 . ||| ةرثكل ةمالع ل حرف ةمالع تاعج مك ة.عرفلا ىلع ةمالع ءاتلا لمدقف ركذملاعرف ثنؤوملاَنال ةعرفلا
 || نكتسملانم لاحالعمهلوق) ىوج دعسلا هققح كك هلصأ ققق عرف ئذلا ةرثك نا ىلع ءانيرلعلا
 نباو ىراص>ارقزوجو هزمت ةمالع هل لعج ئنلا ملعا نم ةففتعمالالا عفو نيعلا نوكس:وهو ( ىلتف
 آ ماللا سكر قي ناو هتنع#و هلوق ىف لوعفملا نم لاح هنا ىل-_ءةدّدشم ماللا خفباياعمأر قي ناةنحمشلا
 هريدتف رظن ءالاقاعقو تلق ىواد.سلا لاق ءاتلاوهو هتيعسو ىف لءافلا نم لاح هنا ىلع ري دشن عم
 . || ىل_عتامالعلا كلتب ادعم هنوك لاح ىف باكل ةيم-# نوك دعيرظتلا هجو انش لاق ىبهتنا
 . [اوهىذلا ل ماعال دمة لاس<لاّنال ثااثلا ىلع هلا عمهنوك لاح ىف هلامعسم فلؤملا نوك دعب وىفاثلا
 | دنع ىو ارك ذ سا اح لوقاو ىهتنا دمقلا نع ىاه_:عةممستلا قالاعا لصالاو هتبعم هلوق
 || (ىفاشال ءافلاو هإوق) اهلماعل احنا ةنراقتم طارتشا م دع ىلع نيةقحماَناا.:ج لسا نو فنصملا لوق
 || نم :ذوخأملاهلوق) هفالخ لقنةلقل ل اة, ناىلوالاو لبق اذك هفالح لقا د_جا مامالا ةمالعزك ذيهلو
 ديلا رك ذ ةسنلاوة تكلا عبام ىئاسالامداراواوئمدحاو لكل ةمالا عو ناسا ىا (ةمئالا ىماسا
 ىفاشلااذكوة نك [ههنم لك لب ف سو وبااذكوا هما سل ةغ.ئ-انأنأ نم هءلع درب انماياوج ىولا
 ْ : ةيسن ل اسما نذل
 نكن تت خنت طع نش تن شنت نش نك تدك مهدد خت ع عنك تنحف

 د د و د د د ا و د د دو د دوس يسال ادع يد

 | ت>وو نوكسلا ىلع ني دادعتلا دير ان اف فوذ<# لعفل لوعفمهنا ىلع همدن كلو فودحادتمل ريح
 اودوذحوا كاه ىناثلا نعي ةراهطلا باك اذهل والا ىلع ريدةتلافنينك اسلا ءاقتلا نماصاةةرسكلا|
 [||فتوحال لقو هد زر لعل دعب بكرملاب ملعلاّنال هيدرفم ةفرع» ىلع فقودما.قلهّدح لق فاضا بكرم

 [| ةروريص هةهج نم ىاا.هلهّذ- لق رهنلا قهلوقو ىدارفالاهانعم نع هز نمالك تءلسةرعدتلاّنال

 فاذملا



 7 .٠ نكمل ىلع)
 ىاهلوقإ) لضع ىلع يكن ملو هذخأم حراشلا نيب نثملا ىف لعافلا مسا عقواسلو هنم لعافلا مسا ىلءأ 3

 ءانفلانوكت اذه يلعف هلوق) لضيق ذتامو هوم رخخ ذخا تمول نأ لارا أ ذه ١

 امر.وهو فوذحم هلع فوطعملاو ىا (فطحال واولانوكت و هلوق) ىلدقف هلوق ىف ىا (ءازعلل |
 عوج هلع فطعامو هفوذ هللا طرعثلا باو ىلكدقف هلوقو حراشلاهرّدق كروكذ دلاامرشاا ضن 1

 صالا ىلعربخ ا ى اه دف طر كلا ةلج وادتبم نذ هفتلفاحماص لع نموت طرش مساادتمملا ناكاذا | 5 كاذامناو مي ريخهنأب بقعت طقف طرشلاةلجهنانمل.قامووه ىنعا ادتنملا ريب ناوحلاوامرشلا |

 89 فوطعملان نءهرك ذامذا هجوأ نه هرظن هنفو مهضعنهرك ذاذك [عمامه لدقو طقق نى داوجلاة ل لدقو ١
 1 ناب / 0 رقوهو لذ ناىاهلوقب فو ذا حراش طارب دقت ن هيعمل ضعي ىف عقوام ىلع تشي خلا طرعش هنلع

 ني 4 فهلا | ناوضلافناةدابزب ترف. لم ىأ هلوقن ههطخانذش هل قفاومما يالا زمسلا ام ومعلاوأ] ٠

 كح هماع فوطءملاو هلوق ىلع راصتقالاو طرعش ظفل طاقساى ذا هراعف 1
 20 - ا .”ى/ الار وك ذملا ُط ثل| ضن فو

 .٠ ير 7 1

 0 فيرشتلا كلذولع ى م 4 لع فطعامو فوذحلا ُّط هرثلا تاوج ىل# لو هلوقنا نم رك ةاماذكو | ا
2 2 202 

 رج نوعا واطرشلاع اون | نعم ري ذاماذكو طرشلا ب اوج هنا هلو ىل_ءراصتقالا تاوصا اواضيا 1
 نعل وهو رب ريدقتلاو لإ ىا هلوق حراشلاهردق ىذلاو هريل انالاضنا جمع ريغادتيلا ١

 قأامو لا تدقفتاصر و هلآ نءهواخ ىقحت هناانر دقوا دا ارتعال# ناو تاصروعلا||

 يوب رتخ ىذلا ردنا نذل ارم ك1 منا قةةوررقت ناو ىنءملاو هلوق نهي .راثلا أ :

 0 .عرملا لصتما ىلو أ ن ناكل ادلع اونا لوق وعادة مضل |
0 

 0 رو هلوت) 38 اا تاوحالق (طرمشلا ى :«مدداقا نع تجرخ ناو هلود) ةمط رشل ارب دقت ىلعاذه 2

 , 71 6 لاعلل امحاص لهنا حلصإ امانه سدل هناق جيرذفلا فاكتلارهدارع (لامتاىذف فاكتتلا عمأأ 75
 7 -دلإ» / .

 دقوا 1 1 كدر وهلاحما فل“ 8 110 ورح عض لوق ىلعالا|دتما| نم «ىحتاللاحل اوادتمملاربغأ]
 ل 0 /ٍ 1 رولا تال ةشقل ع الفان وأ 5 ءْض لماعوهو ءادتبالا حاصلا ف لماعلاوابمحاصقلماعلا

 0 534/04 هنال لسعفلان هلعافلاة. نك اهتنملا نمهتدسن نال (حاادتما ار يخف ل دمال ءافلااضناو هلوقز | ا

 لوصوملاك ازاو> ءافلارهريخت نرتقمفطرشلا تاودا هيسدشل تآدتبملا ضع ناالا نيثزملالوأ لوم[

 فراظلا وألءفلالودولل فاضملاكو فرظوأ لفي فودوملاكو فراظنوأةطرشلا اص لعق ا
 نلعب ١ لجرومه ,ردهلذ كدت ءوأ ىندتأ ىذلاو ف ةفصلاوأ ة إلا ىنعم لامتتسساو موهعلادصقطرشب |

 هاقلتسفهاعست ىذا ىسلاو دمعسد هللا قد :لحر لكو ك.لعوأ كلف لعفت ىذلا لكورب هلذ كدنعوأ |[

 ىذلا اوف مومعلا مدعولاذكو ء انل1 لعل مك لم ترانا ىذلاوخ ارش ل عقلا حصر موق 1

 مدعواوذاثةاط عاب :كسأ ىتلارادلا مهوق نم فاك اءاكحامو هنيعباصتعشرم رتتنأو مه ردفان ورب[
 هلوقك لامقتسالاو مومعلا مدع عم تل داسعرو مهردهل سمأانراز ىذلاو# لعدت/ لاقتسالا|

 ملا لمن دنال ءافلااضناو هلوق ن«حراشاادارح نأ ل-ءاو هللا نذاسف ناعجلا قتلا ميو اتاامولاال
 صا مافن دملا مالك ىفن | عمافو معربا تردق ئث ىال هريدقتر دقو سنع باول ا ىلا ةراشالا|

 ا نءباحأو ىلكدقف هلوقوه ريا نا مهضعل رادخاو لت دة هوقو هورس اوهنولال الأ

 اموجوءاغلاب نرتقي دق ريخلانارلع ءاو شفعالاىأز ىلعرك ةامادساوركيل ناوين لسأغأ,
 هلوق)ىلوأ ناكل امهدحأب لاقول (امببةفوصولا: ركلاوأ هلوق) مهانيدهفدوعام او وخكامأ دعب كلذوأ ََ

 4 :ع دن هنأ ثم نمو هنع لسا هنأث 46 نمل مكحلا ةيعست ناملع الدسم عجل“ اسملا(حمالئاسعأا

 لمس نان أش نهام ىأ هنع لولا ىنمةلّئسا او املطم ىمع»# ليلدلاببلط, هناثرحن هوامحم“ ىتا] ٠١
 قدصلا لق< هنا ث يحن .مالكحلا اولاقه.لعاهلاهتشال ضقلا ىلع قلطت دقو تعجب اذهغو هنءأ ََ ظ

 ا 57

 ليلدبسسنااذهو ةلئسمهن :ءلٌ ماش ندواكت مطل هنأ ثم> نمو ري نذكملاو | 1



 || رض ةسملاريغلا ةيهامللاءوضوم هنوك انظحال ناو ةركللاوهف نيعمارنغلا درغلل اعوضوم هنوك نال نا || "7

 1112 2ئشسلسللل25255221 22 2زسسس ش2252525252 وج

 فالذع ةدايزلاددصن مهنيذلا ءادعلا لضافالا ناس.ءامدارملان ال (حماراتخلا اما. فاصنالا ىلا ىندملا
 قريشنلاو فلا نوكمف ىتدعلا» دام سكعاذهو لعلاب لاغتشالا ف نووتنملاءالعلا مهنافنامعال ا لضافأ

 رات اهناب فاصت الا ٌثهلوق) ىنرعلاهركذام ىلعامترعو حراشلا هركذام ىلعاشوشم خلاةلزنج مه نذل هلوق
 ٠ ةجردالن يذلا لضافالا مهءادعلا نامعاو مدرام ممالءالعلا مه سانلا ناسيءاناهنايب ( لارا لا

 لاح هيف تعرشف ىاللاسلا ىلع بصنلا لى( قثاوعلا نم ىنام عم هلو3) ءاسنالاالام-مم-رد قوف

 | تعر.ةريدقتبراشا (ةعناملاثداوحما نم ىف قصتلاامعم تعرش ىاهلوق) نبع قئاوعالا.حاصه فوك

 5 هلوق) قاصتلالا ىضتغت ةسيالملاو ةساللل ىهذا ءاسبلا ىنعممملا قمتلا هلوقبو تعرشب ةةلعتم منامملا

 5 زتكهتيعسو حلا ضعد ىف مقو اذ لوءابلابةراتو لوالاكه نب ىناثلا لوء فلل ى دعت ةرات مد( هتيعمو

 2 دوجو ىضتقت ه.عمتل تاق نأف هعوقو معامو| ىفاولا نم صنلملا ىنعدوعب ه.فريوخل اوءالانودم قثاقدلا

 | ا نه ذاراضعسا هريضفغسانوكن ن ازوص تلق هفملأت لءقرامخ الا اذه ناهعيذد نم رهاظلاو ىعدملا

 ' ارا اواهاو-ماماو نالوق سجنا مساوا سنا معمل بق نمستكل اءاروسا ىلهو مسال ااذه هل عضوو

 سنا معفاقرف ةركنلاو سنجا مساو سنجلا لءنمب نا لعاو ىفاععلا ىلع !هتلالد ثي-نم اظافلالا هنا

 اهروض-د.قباله..هاملاءازاب عضوام سجنا ساو نهذلا ىف اهروضح ديقب ةيهاسملا ءازاب عشوام
 . ادني ال غو مريغنمدنأ د تيمنا كلذو ةياظفلا ماكحالا ةوج نم ص خلا لعك سنجل لعو نهذل اف
 ' ريغةلع ه.فدجو اذاو لاهبن ردة” الاض اوال.ةمةماسأ اذه ىفائلاو مداق ةماسا لوالاو هنم لا قو

 سخال سنحلا معانا كلذر ىثعملا ث يح نم سنجل مساكو فرصلا نمهسعنم نيتيضتةماتناك ةيلعلا

 ١ ةركشلا نا كلذو ىر ا.ةءاوهف سنجل مساوةركسنلا نيس قرغلااماو سنحلا لع كا ذك-فذ هنمعباد.>او

 . || انناامهتنب قرادلاوة ركن سنج مسا لكو سذج مساة رك لكف سنجلا مسا نءاسوصخت ظافلا اذ سدل

 || هلوق) ىششيلادجا شل هنيش نعاننمثىفاثلاو لوالل دساو لجرك كلذو سنحت ا مساوهف نهذل ا ىف
 الاززكلا ناله ف اهعدواىتلاةريثكتلا لئاملا نمهماع ل قش | امراسامازنك هاسعم (قئاقدلازخكحب
 ١ ةقدىلا جا: ةقيقد هلثا منا ىلا ارطظن قت اقدللزاك ٠ فاضاو ةذغلاو بهذلا نم مدآونب هذفداسا مسا

 || نمزنكياعهلئاسمهبشتنأب ةيلصا ةيحرمصتاما ةيعمتلا نعرظذلا عطق عم ةراعتساهسف عمو ركف
 | ةيكرلا سوفنلا ليم عما لاو قثاقدالزنكلا ةفاضا ةتيرقلاوزنكل ظفلار اعتسو ةضفلاو فهذلا
 كلا تابثاو ةضفلاو بهذلا نمزنكامع لئاسملاهه-ثن نأب ةمنكماماو لئاملاو زنكلا نه لكل
 ره فوذحنة فصتاصوعلا ناىلاهبراشا (تاص وعلا لئاسإاىاهلوقإ هلع زنكللاب داربو ليمخت
 ١ ىاةصإ وع لئاسمامنافري_.كلا عماحلانمةذوخأ|ىفاولا فةدوجوملا لئاسملااهبدارماو لباد

 [/لاقيهلوق) ادج ةاكشمىاةلضعماةوداو ريثك هذ هرثو مظعرم اى لااهجارذتسا ىف جات ةعص

 | رهاظ كةطنمف تصوعاهلوق نكل بعدا اوه صر وعلا ناملا اذ_ميراشا(ملا كطنمف تصوعا
 هائعم ار سا بعص امر عدلا نمص.وعلا راتخلا وو ارثنوا امظن قاهاملاناكءاوس ىاقالطالا

 ةقيقح ةبعصالئاسملا فهلا هعتسا نوكب حراشلاهرك ذامرهاظ ىلعفرع ملا, صاصتخالا ره اظذ
 هانعمارذتس| بعصر اهف هلا هعتاداربنأب نيّدترعاماالسرءازا هع نوكمراتخلا ىف هرك ذامرهاظ ىلعو
 ديراناةيترعواهصوصخ ا هانعمجارتقسا بعش ىتاا لئاسا | ىف هلامعتسا مثاسةلطم مال اكس | نم

 ||| (تالضعالاو هلوق) مالكا قلطمدارفا نمدرف ما ىعاهجاركتسا بعص ىتلا لثاسملا ق هلا هعتسا

 نملعاف مسالضعملان اهرهاظو ىتنا لضعمرعاو قلغتساو دة شارعالا ل ضع لاةبرامغا ىف لاق

 : اذه ىلعو هةشااذارءالا لضعا نم حراشلا لوق هدب ل ةيحو ىفالثلا نم ل-ءافمساععم ل هناو لضعا

 هتةاو لضعا ىلع مالاكلا لوه اراتخلاب>اهناهتباغدّةشاوهودحاو ىنعع لضعاو لضءنوكسف

 270 ا ا صو



 1١ (نيكسمالنىلع)

 ىلع رئاعريمغلانارهاظلا (هتدئافرثكا هلوقإ) سانلا عجم مو عوقولامومعنمدارملا سدلهناو
 سانحلا ةدئاعلاو ةرئافلا نم. واصةلم هنوكرا ,تءايفاولا ىلع هدوعلة< و ه-عوقو معاموأ صخللا

 هلوق) ربت ارابتءارريعشل ارك ذوةدئافلل عجربوهو قريعذلا (هتدفتساام مساوهو هلوق) قحاللا[|
 ١ نمّرمام هرفةدئاعلا :_عفنلل ئساوهو هلوقو حراشلا لاقاك هفورععنالف داعنم:دئاعل |( هن دئاعرفو:تو

 هقحهرذو عواطمرفونو لاكلاو ماقللا نءْئنيرفوتلاو ري ارابتءابثنؤملا ىلع دئاعلاريمذلاربك ذي

 هتنبرقب لكنرتق اق هلوق ) لاكل او ماقتل ا هنم مزاب ال هنال ( رثكتلا نم فرش هلوق) ماقتل ىلع هلءاط ع اذا
 رفوتلا ناك الواهملادنسا نان ةدئاغل اب نرتقارفوتللام فرعشل نم هل نكمل لرث كتل ناديرب (ةقثاللا
 قدرللاو رثكتلا:دئافلاب قث اال انا لصا<اوةدئاغلا نم فرشالا:دئاعل اب نرتقا ارثكتلا نمافرشرثكا|
 ءافلا ناىلاةراشاهمف تعرشف تدر أ ىأحراشلا لوقو تأدتياىأ (تءرشف هلوق رفوتلاةدياعلا

 تاوج هءقءاقلااهصنىتنعلاةرابعو ىو<رظن هيقو ةدعصق ىننعلااواعخو تدرا ىلع تءرشثل ةفطاع
 ىذتقي ةحيصف اهلعج ناريظنتلا هجو لعلو ىبوتن !تءرشف كل ذكر مالا ناك اذا هريدقت فو ذخعط رش
 ه.فام أ سو خارترب-غنم عورشلا,ةدارالا ب.قعت ىلا ةراشا»اغلاب ريمعتلا فو « مدع هالاوافذح
 دقفلوالا لعوت درابوا ارهاظا وهاك تعرشب ىاع:مفرظلا ل هرطا ( ما ةفئاطساعتلا دعب هلوق)

 ٠ ئث لك تءقعت لاقيدقو عورشلاوةدارالانمب سامتلالا لاذ ذهن رح ىرقعتال تسدلءاسغل انالاقألا

 ىلا عطةاتلو ساقلالا ىأ هتردص ةدارالا نأوا مدعلاك دعروك ملا سا_ةلالاءالا لل عقب ملالوهمسعألا
 : افدحاولاةفئاطلاو تدراب ةقل عّتم نوك-:و دعب لدب ععريبعتلا د منيح ب.اذملا ن اكن كس حورمشلا نيح

 دحاولا سا.ءْنبا لاق نمنمْوملا نه ةفئاطامباذعدومشلو ىلاسعت هلوقو هصنو حاصل اراتتعىفاك هقوفأا

 ٠ نادارملاو فلالا ىلارث كح أةدحاولا لمقو ةعاجاةفئاطااو هصناماذيش طتدأرو ىهتناهقوذاخ]
 نمناكاذاتاطاانال ه/نوواسم مما ىعدا ةءاسج لاؤس دعب لب قاولاص.ذلت ركش م ف:صلا||
 عاونانمه.ق (مالضافالا نامعانم هلوق) ءاعدىفدالا نموارعأ ىلع الان مواسالا ىعسب ىواسملا

 تاداع مهوقكت مدقامرخ وو ترخأام مدق:ةالوا هترك ذام سكعت ناوهو ليدمتااو سكعلاعيدبلا
 نموهنرصبت ىذإ انيعلارون لوالاناسنالا نمدارملا (ملامهنذلاهلوق) تاداعلا تاداس تاداسلا
 عاونانههمقو ةرماملانيعلا ةيناثلا نمعلا نمو قطانلا ناومحل ا ىناملاناسنالا نمو ةقدحل انيعلا
 تارمبملا ف عفتتالاكناسنالاناههحو وغلا هيبشتلا نامل ىلع نمو ليدمتلاو سكعلا عيردملا
 / ءايعلان ااندمش ل اف انه نمو ىن.ع ءالعلابالا ةرخ الاوان دل ارومأت نوعفتنيال قانا اذكةنيعلامالا
  1لضفا عج لضافاو ندع عج نامعانا ىا (لضفاو نيعاعجامسه هلوق) ةنحلا ىف ىتح مهمل جاتح

 داو نيعلرب فت هركذامو ماللا ىنعم ىلع ةفاضال نوكن اب اذهبدص5 ( | لضافا الر ادة ىادهلوق)
 ناءعالل نيراةةعو ل_ضافالل نراتؤع ىأ لاقل مل اريسغتد ارأولذالضافالا دحاو لضفاو نايعالا|]

 اذه معاذام_هراممترامخو لضافالا رات نهه|نيواسملا نياثاسلاىا نيستلملاناىنعلا]_صاعوألا
 نبعلانال شوشملارشنلاو فالا باب نمهنارهظ: ناسن الل نمعلاو نيعلل ناسنالا ةلزنعمهنيذلا هلوقفأ]
 ٠ رايخ ملا مهنذلاهلوق فىا اذ هى مدقت دقو هبرصتت ىذلااهنانانيعلارابخو نا :الاقامرامخأ]

 ةلزنع هلوقب هيلع لولدملا هيبشتلا اذه ىف ىناثلل لوالاو لواللاعجار ىفاثلا نوكح .ةرابخ | ىبعرابحلا
 نوكينابلاغلا نال عضاوتلا لميس ىلع هنارهاظلاو ىواسملا نم لاؤسلاوهق.سسك سابقلالاو لا
 اذاو نامءالانم مهنا لاؤسلا لصاح (منايقتس فيك ل بق ناف هلوق) لؤسملانم ةيترفدا لئاشلا]|

 اذلوق ىفاك مهادعام لضف ا مآ باوحلا لصاحو موسسفن | ىلع اوداز ىا اولضفدقف نا.ءالا ع.جاولضفأ]
 وهف هسفن ىلع هليضفت مزلإلاو لاحرلا نم هأ دع نم ىلع لذفلا دب زي هئادارملا نق لاح رلا لضفادب أ :ئ

 ْ محرق هلوث) فاضل ادعام ىلعةدايزلا لب هيلا ف .ضاام ع-.ج ىلع فاضملاةيلضف نال ىا عنملا,باوجأ
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 مدقو هقئالإ |



 أ اراسحم نوكي نا عاو رفغهنم قش و بولطملا نارفغلل ىغاسملانامزلا ف لضاحلا نارفغلا راعتسد
 . [| لمعتس مثنارفغلا قاطمىف ىضاملا قنارفغلل عوضوملا رفغ لمعّةس نا وهو يدعو | ةمترعالسرم

 . || ىناشلا ىلعو نّسررع نوكي لالا ىلع ف قلطملان مدرف هنا ىلعو ا هصوصخااما ليقتسا ايدمقملا ق قاطملا
 : هلوق) هتداعامدعكللامنءا زوو راسل اداعأ اذ لو رورجلاريهذل | ىلع فاطع ( هيدلاولو هلوق) ةدترك

 اعاو هتكنلاجاتالف ىعب (لضالاوه ريخأتلاو هلوق) ىوج كس فنيأدباثءدح ما هسفن مدق

 نولطالاٌنالرطن ه.ةوريخأتلا ه.سانيف عوضخو لذ ماقم ءاعدلا ماق منال ل_كالاوه زيخأتلاة أك
 : 3 نو“

 5 وكل ةئبأذبامال_اوةالصلا لع هلوقلو ىدلاواو رفغا بر ىلاسعت هلوقل هفن مدعي نا ءاعدلا أ نب 6427 38
 "ا رفغتساو ةينملا ف لاقاذهلو ءاعدلا بادآن موهو هسفنبأ دياعداذا مالسل !هءلع هنا هريغودواذ ىلا ننس 0 0
 . [|| ةرغملاب ءاعدلازوحال هنالامهناعاب دمقامتاو تانمؤملاو نمنموملا عسجتو ني:موماناكن ا هيدلاوأو دكا مد ظ0

 00 .ٍ معا < - ماد 2 - . 9 تاهو

 اهفىلاعت ها سيدك باطارفكرف اكل ةرفغم ا«اعدلا نا لاقت ح كلاما فارقلاغلايدقلو كرشلل | بر ا
 || ىلا كحو ىو الاقرعبلا نءانذيش نينمؤماناكحوفاند.سىدلاو نأ, نورسفملاحمددقوهيرمخا || عرب يوه

 0 هدالؤاضءبل لاقن ١ ىأاتناطلس سل ىثةن الاهذهانأرقاا لاق ةفرعن ا هذعش نع هرهسفت ب 00

 مندقتلاىا (حاةباع ا!ضرفلميدةةلاوهلوق) كءاعدلا ىلعاهلاةثالةروسلا ذه وفارق نمرثك ١ هنأ 0 مج

ا ءاعدق هسفن مدقاذاهنا هو ةتكتل| ىلا راشادقو ةتكت ىلا جاتك دشن .حو لصالا فالح
 ناك ةرغخمل

 ةنظم هلروفخملا ءاعدو هل روفغم ءاعد هىدلاولءؤاعد نو كف ىلاعت هللان نظل نس>ةّوةر اءتءام هلاروفغم

 : ا 0 ه٠ 0 1 ا 1 ١ 6«هج 3 اههجباو>وطرمثلا لاعتسا لمعتست منح انها (حلا مهلا تيارا هلوق) تلعدقامهيفو ىوجةداحا
 ىناثل ااهاوعفمةلئامنوكق ةلعنوكت نازو<و ال اح ةل ام نوكمف هب رصن نوكت نا زو ىأرو تدرا ا وق 5

 || الع علطب ام ةدارالان ام وذعب لوقك قرف اهون, ف نعت نم م-ْ:موام-ممدب قرفالف ةئشملااهفداربو 0ك (نءر :
 : ةفسص نيملكتملا دنع ةدارالاوا هلع عالطاال ةثيشملاو موعفل ىلا افا روش بنكأ نو َرَملاَدَك ثالما 2 6
 سلا كا ودقاعلب 0 عوفولاب تاقوالادحأى نيدو تلج صصص او و هلل 7 ا

 1 تارممتخماىل اهلا ام تادارال !تيأرامل ىنعملاو هدارأ ثلا. مه لاقيدصقلا ىنععمهلاةد>او ةيق عج ممهلاو 00 نير : 0

 8 معاىفالاو ماقملاب سد هلعلح الفلا ىلا عادلا رمالاب محلا حراشلا ربسفتو مما ناعصاىافاضم 0 7 ل || قدح لعنوكيناعمدو لملابس ىهذاسسلاىلا دانسالا بابنم ىلقعزامتابيلا لا دانسساوأأ "نإ ., انو جدك

 .[| تادارالا تناك الو ةديسلا ىلاو ةنسحن ىلا مهلادانسا ثيدحماىففهذضولاو حالقلاىلا وعدتذا 2 0 2
 | (تارصتخلا هلوق) الفلا ىلا ىعادلارعالاب اهريس فت ىل-ع حراشلا ريدتقا تارصتخماىلا ةلئامانه اه 0

 : هوادانانطالاو ةقراعتملا هترا-عنم لق أد دوصقملا ءادازاكالاو ىندملا ريثكتو ظفللا لءاق:راصتخالا

 أ وهف نيعت نا نيعتمربغدئازلا نوك عمدارملا لصأ هب ىَدْؤب ام ىلع ظفالاةدان ز لد وطتلاو اهنم رثكأت
 ىديب هترتكو ىذا هتعفسو ىننعب هترصرأ هلوق فالذع « هلق سمالاو مودلا لعاعأو + مفوقكوشحلا

|| 

 انطلا ن | ىنعملا نوكسف هد ربل هنع تغروهداراىأ هم تغر لاقي( ةضرعم هلوذ) ددك" أمال ةحاحم ادع

 ٍإ ىلع هناوأ ىلقعلازاجملا ن مموهلا ىلا لءلادانسا ىف مدقتام عامطلا ىلا ضارعالا دانسا ىو تالوطملاد ري

 ركذنا رهاظلاو ةسالللكذيىفءاملاناىلا اذهيراشا(هعوقو مءام 3 ذةسالعهلوق) اضم فذخ
 نادعب هعوةواردصم ليوأت فوه ىذلا صخلاب قاءةمرك ذب و ةنايب هيف ةفاّضالاو روكذ م ىنعع

 لاقبدةو ريوصتللءاملا لعج ن س> الاف سدالملا نبع سدالملا نادربف روك ذم اود صالملا نا كالو
 ' || هتايثزح نم قزح ل فاصا اركذؤ ا ءاك نوكمق هرتغنم نوكي فف:دملا نةنوكداك ىف اولا صدخمت نا
 دصملا ص,ذلتلارديرأ ن اف صالملا ص.ذلتل ايدارملاَّنا ىل_عاذهو ىقز علل ىلكللا ةسدالم نم نكس
 ||| لوعفللل فل اةسالمنمنوكيو امهرباغت قكشالفروك لملاك ذلا,و فنصللا.ٌحاقلا لعفلا ىنعع
 || عوقولا وعن ايب كوالا ىلع ةيناثلاةل|فطعددارأ هنأرهاظأا (هدوجو رثكو هعوقومغام ةأوق)

 او
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 )| ىفنانو ىلاعت هللا ةجرارقفلاو فعضلا اذ ىنعع فيعضلاك ةرمشم ةفص (ريقفلاهلوق)

 (نيكسمال ثم ىلع)
١ 

 ١ ا
 ىلءناقرفلا لزن ىذلا كرامت نامل هدمع ىلع لزنأ ىذلا هللدهلا الياءدمعي ىرسأ ىذلا ناس وع
 رعاشلا لاق وأم هدمعىلا جوأةهدمع

 قاما فرم امنان هده اال 0
 نم لمفوهو فيعض جات او هل او>ارثا د ىف هير ىلا جاتعدعلا ذاد,ءال بسانم (فيعضل اهلوق)
 نيييتفب ةةعضواعضن ءافعضوداضلارسكي فاعض ىلع هو فرعضو ةءاقلا و نيعل ا مذ فعْض

 امعض ناسنالا قا خو ىلاسعت هلوق ىلا مين هناك و ةَوََلاَدضا عدو داضلا غب فعضلاواغ ةمم
 ىنءم نم ريغغ

 ري.“ :ءلاوههللاو هثيا ىلا ءارقغلا نأ سانل اا مأ اب ىل عت هلوق ىلا ةراشا < ةولا هاذعجامتحالا
 هلوت) هرهظ راقف ترسكىاةيهادلا هترقف لاقي ةيهادلاةرقافلاو رولا راقفرو_ك(ااضرا ريقفلاوأ| ٠

 نع ىوحادمسلا لقن (منابقلملاهلوة) ربخلا ةرثك ةكربلاو هةكرب بلطت ىذلاىا (هيئلرعتللا
 ظافلالا ىهو ارمع ىسهملا سفنلاة كرب نهاهسف اا عرمشال فلا خلا ةثدحلا مالعالا عدملا نم نا لخدملا
 لبس لضفللو ىتسحلا هللا ءاع»احرسش ىف ىطرقلاهركذ نيدلا سعشو يذلا كرك نيدال ةفاضملا|

 تاكرلا وأو هلوق) ةناحم رلاف جافخلا باهعشلاهذر لخدملا فام نأ, بقعتو ىتنااومذىف ةدمصقاا ٠
 ىا َى و حالصو ةكرب اذ هنوك ن ءةياكوهو هل سا.لاسمناك ىتح تاكربلل سالمه اه“ ىا (اومسالم ا

 اوك لاق هنا مالسلا هبل ع هنع مص دقو الكام رانلل هةسالا بف ىاك اهابادت الا تاكربالانأ لعحهناأإ .

 ناقلا كن ةيست نا لق ىنكلا نسحأب اونكت ىلاةهنااضر اهن١تدثو باقاالاءاوذيانتالو ىنكلا نسحب
 تعننارّْرقتا (تاكربلاوبأ اذكو (نايب فطءهللادبعهلوق) لع دملا ام ٌدرادسأت هءفو ءوسلا ا
 تمن نال ىوج ناب ف طعواالدب ةفرعملاتب رعأو لءاوعلا بس برعأ ا رماع مدقتاذا ةفرعم ا[

 ىهو هلق فاصوالاك انعذ تاكربلاوبا نوكيناعصنوو ابنهالاح برعب هنافارملع مد -ئاذا هركتلا|
 فوذ م لعفل لوءفموأ فوذح ا دة.مرب>ن هزاوا تاكربلل سالملاىا قسما هل.وأتلرمقفل اوف.عذلا
 ديرب (منا عضاوا ا هذه لثمف ادباىهو هلوق) انرك ذام ىلع بصنلاو عف لآ هف 0 2 تاق اذ
 هل.قام نيونت فدحاظفلو .وففعت كال ذكهعوقو ةرثكو (ملا ةفم عت” هلوق) نيطعنم نيالا عقواذا
 رامدخالا ىلا ارظن امنْؤم هيلع ريعفلاحراشلاداعأ دقو رط «لّوا عقب ناالا ىوج نبا فلق دكاسنرو
 اهنم جرن دنةرعسو نو بج نيب للهالاةريثك دغسا ادالبب ريك ةئي دم هيناثو هلوا تعب فن ةنيدغ ملا ةسن (ىفدنلا هلوق) روظالاودو ريضلاربك ذنب ىوجلاديسلا اهيلع تك ىتل اهضسشلاو ةفص هنأب هع
 رسك, ف دصوملا ةيسنلا ىف لاقب اك ةبسفلا ىف تفتو نيلارمسكب لئقو نذ لك ىف لعلا لها نم ةعاج

 روس ١ وعد |نيسلابدغسلاو اهدعفب ىق صل درو مس ةيرخ انك [دةمصم ني عاف رع ةددتكملا ةلعؤملا هَ ءذاا|نيملابدغساا اههش ةدساارلا| |
 ءارلانيكستو قوف نم ةطوقملاة اناا ءاتلا مضر ناسك رتىف ةداب فس زتكللاحاتفمىقو تالاىقاك

 لولا عسب رروش ىف ة4 هل ل فوتو ةثامعم سورمدع هة:هدادغب لخد انذش هطءض اءذك ف اكلا مشو
 : 1 ف 0 ا ها 1
 طم دحوم ىلع ةئامع.سو ىدحا هئسوا هحرش ق ىو ادءسل امرك ذام ىلع 44د اوعيسو رثعدحا هيون '؛ 1

 جذياةدابب فوت هنا ىفأقثالا نءاننعش قو انذيش طذماذكىناقتالا يدل اماوةريْشْلا ىلا ان زعم ىباشلا
 عضاوملاهذه لم ىف ةبسنلاو هلوق) لاما ثالث ةريسم رم سنو يذم | نيبو ل احلا هل لاي عضو

 لاةروبرض هيايورتسلار فغلا (هلهللارغغهلوق) ةمااركذيدوهقملاهنال (مّدقَتلِل ةفص عقئاضرا|
 رفغىف نوكم نأ مدد و ةبئاشناىهو:رفغموانارفغوارفغهل هلنارفغف هسبنذ نمو ه.نذأ هللارف سا

 ىل صال نارفغلاب لمقت_ساانامزلابدمقملا بوأطملا نارفغلا هما نأب ةيعبتةمحصرست ةراعتسا
 م ىضاملا ىف هقيقحو ءاحرلا هو قا لي ةتسملا ف هاعداحوق ولا قع اههندب مماجملاو ىذاسملا نامزلا ف

 ب

 ل - 5



 : (نمعملا غف) 2

 مهتافوب متن ادق هلوق) مادختسا مالكا ىف خوسنمريغ هنوك ف صوب عُئارمثلا لءانه هيدا بو اقتلطم
 مظانلا لوف دنعرخ نبال هي ز مهلا حرش ىف هلم عقو

 ءاضقنانهلام سانلافكت < انآوءادنالا ى[تضقناف
 دارااناكن افا فز انلادوجو ىلا مومءدرش هاقب نم هياو-رصام ىركماريشلا ةءالعلا هاك شت ساو

 : مسمتافون ماكحالا ءاهتن ادارلا ناك ناو ءاسنالا رثاسو انين نمب كرت هردقوهف ىولاددت عاطقنا

 ] خاستنا دارمان أب باحأو جيت ريغوهو مساندوجو لبق م-متافوب ةمعبتتلا عانتما هئاضتقال عونمف

 5 |ناكا.ءامهدعب هريغو ىسوم ةعد رش روهظو لسرلا نيب ةرثغلا عقت مث نهواوملع ءاغخن | هملغو | هروهظ

 1 ةدممهمأىلاهغبلمتو ماكحالا راهظاباورمأد قو مهدعباون دحو أ مهتمز ىف اوناكن يذلا ءاسسنالادوبوب

 || هللا قروطسملا فالخا ىلع هفوقو مدع فرهاظ ىسلماربشلا عشلا نم اذهو ان لاق اضن مدع
 9 عتتريغتوملادعب ةمعبتلا عانتما نهر نا مالكءاضتقا ام ناو حءاندوج وىلا موعد رش ءاقبب همز

 || ىلخ نس> نع هجارعم ىف ىنومأملا ميهاربا يشلا ةمالعلا هل هن نميو.تءاث فالخلانا لصاح او
 نانوإوقب نيملكتملا نم ةفئاطو ةرعفالا ةضاعو ةيفنحلا نم ريثكلا نا هلصم عي ولتل ا ىل_عىرنفلا
 الاةعالا مايقىلاهدعب نه قحى ةبقان ىن لك ةعب رش ناومهلمق نم عرمشب نودا.ءّم هتمأو ىن لك
 ةعبرشن | ةمفنحلا نم ةفثا مو نيملكتملارثك أبىهذموهوىفاثلا لوقلاو حاستنالا ىلع _لدلا موقب نا

 هيلعو هئاسقب ىلع لكدلا ماقامالا اهب للعلا زوحال اذه ىلعف رخآىن 3ةهرب وأ هتافون ىسوتنت ىن لك
 مطقالاقلطمالا هفلاخا نكل منانلق عئارمشلا عجلة ضم نانتعي رش نا ىلع اوعجا لق ناف لاك االف
 /ش هركشي لوانلعهلوسرو هللا هصق اذا 1+ كل ذم_هدمسقتوانزلاذحو صاصتةلاو رفكلاو ناعالا قهمدعد

 أ كاىأ (هيلاةراشاراهدالا ف هلوقوهلوق) اني دل هتوماوانملا هلوصرل قد رطوه لب اكلاثالوق سدل
 نوكمأهر هدأ هناوهزمرلا ف شكى .كذرخ آهجو (خلا ىنغتسا هنئاكو هلوق) مشل نم نهالا
 31 هردق ةعفرو هنأشواعىلاةراشالا هسذ نالو ةغالملا قرط نم قبر طودو ماهالاو رامدالا بان نم

 رعاشلالاقستايال ىذلانيمااو ه.ةثرال ىذلارووشملا هنا ىلع: داوثلا نم همفامل هتناكمو

 : انيفكي كاذن عىل: ءلاكردقو « ةمركتوالالجا ك..ءنانسل
 || نول د سو ىلعي هل نيبو هنن لصقل انوه رك, م_ممال ةعيشلا ىلع در راجت اداعا (هل [ىلعو هلوق)

 || ءاوسىااقلطم ىوج لهالا ىنععةغللا عضو ل هأىقىا(لهالا لصالا قوهو هلوق) عوضوم ثيدح

 || ةزمه ءاهلاتباق لها ىلع هريغصت اذه لدد وال مأ هاحو بصنم ىارطاذو اغيرش هما فاضالا ناك
 || هريغمت اذه لديوافلاتيلقف اهاقام عناو وارلاتك رع لوا هلصأ لمقو ةنيلافلا اهاددا, تاهسمت

 أل[ صهناالالاقيناةرامعلاةح (رطخملاىلواو فارشالا ىف هلامعتسا ص هناالا هلوق) لبو أ ىلع
 < ىل واو فارشالا ىف لمعتس ال نا ىذتقب ههالاكن ا هه>وو ىوجلامءّتسالا قرط ىلواو فارمثالاب

 ةلخاد نوكتف ءاملا ىنععىف ل عت ناالا كلذك سداورخ آثر صوصخ مهمف هلاعتسا لب الط ءرطخلا
 ةمطافل ؟نعافع « هلوقك اناناوأو مالعالا ىلا فاض. نأ: لالا صءاذ_كوهباعر وصقلا ىلع

 نمؤم لك انه ل ًالايدارااو هل او د ىلع لص مهلا ثي در بعذأ اىلا هتفاضا عنتعالو « ءاوجلا

 بياكو باك ؟د..عىلع عمجدءلا (حلاد.علا لاق هلوق) اوزاف ىلءربسفت فطع (اورفظو هلوق)

 ناَد_عو ناتهو شعر سك! ان نادمعو ناركو رغك ناد_.عو دا.عو د.عأو يزرع عج وهو

 ىلع قلط وهو فقسو فقسك د يعوذ | ايهادو:عمواروصةءوادو دمها دعو لادلادب دشتو رسكلاب
 | 3 نه لك ناىلاعت هلوق ىفاك اقلطم قولخملااههو للذ تملا عضاس |: مو رحنا لباقي امارتم ناعم
 1 ظ للذتلاو عوضا ةيدوبعلا صأو ىفاثا | انهدارملا لعاواد_.ءنجرنأتآالا ضرالاو تاوهلا
 0 تاماقما فرشاىف ملسو «.اع هيا ىلص هنعهينونءاذهو قواخلا فاصوا فرشاوهو لاذتلا ديعتلاو
 1 01 لا حال و ا ا در ا '



 35 (نبك مالم ىلع)

 54 الملا بناحىف ريتعا ناوىلاست هللا ههأةنج جحرلا باط ىتءع مسو هءلع هللا ىلص ”ىنلل ءاعدلاوهو يد

 نالؤ ىلص ىتءمو مظعتب ةنور ةمةجر هجر همن ىلع هللا ىلص ىنعخ رافغتسالاوهو 4ك تاغ رايتءاب 6 1

 هللان متدلط 0 نينمؤملا ىلع تل تل هل ه<رلاهننان مسلط ىنلاىلع 3

 0 اذ ءاق ناكنا اوفا ا االاماواول اود ءناةلج ىهورنخ هلوس ىلعو ادم ةالصلاو مهةرفغملا 53

 اهاوأ هل مظعت هب هملع ىلصن ىلاعت هللا نأبرامخالا نق سو هيلع هللا ىلص هعظعت اهبدصق ةيريدت ى هدأ ٠
 مد ! مال. كرتو ءاشنا ىلعءاشسنافطعوهذءانثلا اءاشن ادم هلمحداربو دنا ةل< ىلع تفطعو ةيئاشنا 3

 ةهاركلا,لئاقلا فال نءاجورنرهاظلا وهاذهواظف !هيقأهناوأرخ الان ع امهدحأدارفاةهاز ||
 ةغلامما ةغيصلولدم سدلف لوعفملا سال وسرلاب دارملاّنأ هءنمب (لسيرلاىأ هلوق) ثيدحللهءاكأ] ٠
 رمأو حرش هس :ل1 وا درع ناسنالوسراوانه مم: الو اضناةلاسرلا ىنهعلوسرلا لمعت ادام 3

 ىلاعت هلو دح ىلعف تم لس أ سنالاو ّن ارشعم اب هلوقاماو لوسر نما نم نو كلل
 ندرواماماو يملا قل لور تانالاو قدقرلا نع لحلو امه دان هىأن اح رااوؤلؤللا ا ههنمج رخأأ
 وهوال مأ هغمل ءدبرعأ عرشب هملا جو أرك ذرح ناسنا”ىبنل أو ما لالا هنم دار اف راو نوم م "الجول

 ءاملا تدقجا وي هلص أو لوعفم ىنعع ل.ىفوهف ةمترلا عوف موهذ ةعفرلا ىنعع هومقلا ن نم ذوخأم لدعف :

 ىنءءاما لدعف وقر راق :ءع اننلانم ذو اموأ ءانواولا تما قف نوكس !انامهادا تقسو 0 :
 قلط» دقو ةادساوريغب وأ كل | ةطساوب هلا ن ءوهريزتو هللا نع سا ا ريخت هنال لعاف ىتعع وا لوعفمأ

 نيممد الان م هللا لبر ع.ج لوانتي لوسرلاّن اسم حرش ىوونلالاق ركذام معا ىل-ءلوسرلا|
 اذه ىلعف ىبهتن اا.دن كلما ىع-هالو سان 02 ىنطدد هنا ىلاعت هللا لاق ةكستال لاو |

 (ىاك هل نك هلوق) ةيرهزالا ىلع ىفاونشلا ة.شاح قاطم موعامهندب لوألا ىلعو هو نم موعامهتس

 باك هل ناكه غبامت» رمأو عرش هنأ جوأ ناسنا لوسرلا نار ورمل نا هيفو ليقروتشا هل 0

 لةيملاذلو هلوقإ) ى نع راو لد -ةاةلطماموع ىألوسراا نه( ءأ ىنلاو هلوق)الوأ

 هءلع هلأ ىلص قططااوهو هصردصألا صوص: لد : صوصلا دصقلاو موهعلا ماهما نم هيفا( هد ىلع 1

 هد م ,دروةالصلاب رمالان ا عم هلوق) لوز ع هنن لسر صودخ نم صوصخلا هناف سو م
 ظفاهف سدلا ف ةالصااب نرعالافالاو ةنسلا قدراولاال ىنلا ىلءنولص» هتكئالمو هتلاّناةبآ ىفعقوامأ] ٠
 نذل لوعف كوالا ماوه ( صتخما هلوق) ىوج سو هيلع هللا ىلصفيرشلا هسا لب لوسرلاالو ىتتلا 2

 لأ لا نمو“ 3 نم: رب صم :ةةىلاعت هلزو ايدعتم هلامعتسا نذامزالو اب دعتم لمعتس صتخا| 3

 مقتل لشف عايل |نضغلا اذ مبهلوق) هريغل هزوادخ» كئتباذكنالف ستات 1 ظ
 0 ظعلاو ةراشالا مس !نملدب لضفلاو معلاز ءأ هلوق ف[ |[

 هلام ىنع هرلعروصقملا لغاابلالامداي ل عتسن نأ صاستخالاكم محْرفتب امو صوصدخملا ظفاىق لالا 1 |

 و وصقل لءاماخدالامعتسألا ف عئاشلان 5 ريغ نود هل لاملاىأدب زب لالا صخ لااقدف ةصاخأا ٠

 نيمذت ىلعءانباما|ًذهو هءلا راشأ كانه دارملاوهوءاشل نمهتحرب صتض لاء: هلوق فاك ةصاخم ىعأ ١ ١
 ىلعرصاقرمغ ةخاهنال ىوج فرعلاقاروهشءزيمقلان انعار احم صيصخغلا لعحوادارقالاو زم. جلا ىنعم

 ىلا وكيك جوت هفتوأودارقنالا صامتسالادازأن صالات هاتر ارقلاا ٠

 ناك اموهلوق) اذ اب دعتم ريتعا نادرفنملاو زيهملاواامزال صتخم اريتءانادرقنملاو اريقملا هلوسر 1 |

 ارشلا لع ىلع فذصملامالك وعلا لج باوحنا ل_صاحو مالسل ام-وملع لسرلاو ء دنالا نموريغأ :

 د هك 5 متعارف ع أ نسد ال الان ان قرتفاناو ةجرلاوهو هنن اغرا ,تءابذ وو ىلاعتو هنادعس هءلع ْ ,

 4 ا ,ةنسل مالسلا هب !ءلوسرلا ناءريدقت لاكشان ءبا - )ع ملا ماكحالان م ءامنالل | 1

 حئارشلا لعرم اعف لعلابدارب نا دعسسالو هربع نود هب ص ددش كلذو خو مريغ هنوك ف صوب ماك>الاو
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 5 قلل لص قى (لصالا ةالصلاو دوق هر احط ىلا 5 الو ىفاشلاءامالا لاق مو

 هءاصتلاو ردصملاعضوم عضو ردصم سا ىأ ةءاصتلا نم مد ساهلوذو " ءاعدلا ىنعم لمعتسا مث هلوق هير ك :

 9 ىلص سوما ق' قو سا.ةلاوه ناك ناو عاملا مد 5 لا نال 5 رو 24ه وهو اولاقى كيري ٍ

 هيرديع نال مدقلا رعشلا ىف عم هنأب كيل اننكلاد ةعواعد2- هلصت الدالص ٍ

 الاهتءاوةماصت تنمداو *« نان .ةلافزعو نا.قل هلاك ْ
 ةءلصت هاو لاق دقعلا فاهركذ دم سو هس ءلع هلل | ىله" ى لا عم ةصق هلو تلد اشعل رك وو ١

 ١ ٠ هردامصم ىف هرك ةفزوزلا نا ىلع ةملسةوةالص تءادلا ةنءاعدلا ن نءالاهّتاو ةالصلا نم كم ءاصن الاهت أو

 1 نود 2 عاملا ارداصملابمهتيأ. ءهغللا لهاو ىسامةر دم هبال ةغلل له ارثك دكا انقر اكتم ٍ

 1 وهاما ةططقلا قد م لالاعتسا كلرتفاد_ه ىلعو سامقل اىلءالاكت |معمنا تاو هل مه رثف ةدسا ءقلا

 لا هنأك اه ءارتةةر دلما |نافز انلاب بد ذعتلا عع ةيلصتلا ا ظفللا ما مال ١

  أامهالكو ةيلصتلا نم مساةالصلاو ىناتسهقلا فو عاملا مدعلال ةءلصت ىلص لاقبإك ةسملصت ىلصأ| ن

و ىرمرجلا 1 ذاك لعتس لءردصم ٌنافناكرالا» ءاذاو ةالصلا الذ لمعتسم |[
 41 ااا نرغ

 ةمالا ٠ نهوةنيقلا عج نام .ةلاو ىهتنا هيوتسردنءالاقاكنارقلا ريغ ىف اب بتكم :ملو واولان 2 ا

 تعالالا فزاسعلاو ى هالملا فزا ءملاو اهتاودانايقلا فزعو ح انا ا .ذغم ريغوا تناك ة نغم ا

0 2 ىو «ادع !لوقو ىنغملاو ِ
 حاالاكتامسنعردصهريدقت ربخما فوذ عجب الاكدتا 

3 

 مسااسهئأيةالصلان ءورابخ ار اتعاب ل عقلا "د (ريذل اىلا اعدإا ىنعع لمعتساث هلوقل انش طضاذك ٍ

 5 مّدقندقو عم م ءاعدلا ىتعةيلصتلا نا ىلع ىنيهوهواز احم ىأ ءاعدلا نعي لمعتسا هلوقو ةيلصتلان ءأ

 ةقالعام زا ءاعدلا ىن_عب ةيلصتلا ناو عادلا مدع ملت ىلع لاقي نا قد ءاعدلا نع 0 ٍْ

 مثاليالانهد وصقتملا ىنعملاّنالىوجريخل اي لاقي نا رهاظلا (ربخاىلا هلوق) ىوجر ُر هل زال كلذأأ
 تف .ضأاذاةالصلا ىأ (ةجرلاهللان م وهو هاوق ) ربخل ا ىلاهؤاعدال هلوعدإل ريخلا بط ةوفماذال ا
 دناو ءاعدلاىلا اعجار ريهذلا لعجو ءاعدلاب ةالصلال ب وأتل ريعذلاركذو ةجرلا ىنمع نوكتهللأ|

 1 الف ثدن اتالكر دصملا ثنأتنأب تقعنو ىلع .قاذكءاعدلانينموملان مو هلوقىلا ةيسنلاب ل خصب أل انه

 ىيناودرمأوأ ( 0 عن هللا ناار ىأ ايس د مو هلوق) لبوأتلل ع ْ

 : ءاعدلا اوههالصال 4- ف ارش اا هانت ا 0 م رهظ هر اس اقالحت ىتءملا اذه

 ىأ (كرتشمهناال هلوق) هلل ىنعملا اذ_مةالصلاتدنسااذاا-1ةسسنلابفلكشلا ن نمه.فام ىذالو

 طقس دئنمحو نيع ةظفلك هربا: م ناعما ةددعتد عاضواب عوضوم 5 ةكلريهكسم هالفلاظ فلن اال

 ةلمسمانإ ا يتسا : نم ىذلا ىلع نولصب هتكئالمو هللا ّناىلاسعت هلوق ىهو ةفيرمشلا هب ' الا ىلعدروأ ام :

 هتلتدنسااذاةالدلاو هتكالموهتلا ىلعدوعب اريمذ نولص» هلوقف ٌنالدحاو يىءمن هك

 || رك أ ىف كرتشا | لامعتسا مزلمق رافغتسالااه كل كفل تينا اذاودجا هاف رك
 رفغتست : ةكئالملاو ىن ل|محر بلل نا لمقول هنال س اءلالا نم «.ةاملدودرم ف .عضوهو دحاو ىنءم نم

 ةالصلا ىنعم داحتا نمدنال هلا ملعفةكأ اكرا هبياغف مالكلا اذه ناك-!هلاوعدااونمآ نيذلاامأ ايدل

 ىال دال نع هن كارتشالاف مىظعتلاو لد حل |ىنعع تلعج ثدح ىنءملاداعتا فك شالو عسيجلا نه

 لبق نهاد 1 ااةكلا ١ فالح ا ل>ال ىنعملا كلذ قالا مثهل عوضوملا ظفللا

 ! ماللأب ىداعدب ريد ال ناكاذ ااعدنا ءاعدلانةالصلا ريسف: ىلع درب هنا قال عضولا بسب دا جا

 ىدعت اع ىدعتب نال اىقلا قد لغفلانوكاو مابا ابد احناالا ىلعب ىذع: ءرمشلل ناك اذاو

 5 ل.عسم ا او ىلعت ماهطعتار ظ :فاطعلاباهريسفت 5 او ل_ءفلا كل ذهب
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 ١ (ني> مالم ىلع)

 ءالتبالاراد ىف همااحبامت>-الاةرثك ب < رقم همالك ىف ةيلك الا تلق ةنسهاةنيل

 موصو ةاكزوةال-ص نهاهطو مثوةدا.علل جا.ة-الاذاةوجنا هذه نم ماكحالاو عئارمثلا معةيلكأف

 فرش ناو هنافدم-وتلا فال ذب هترثك ىد تال هعباونو حاك-لاو هعباوتو عملا ماكحأ اذكوجو أ 1

 دارملاورإةخالا لصالا ىف ءالثبالاو كلذ ىلا جامت> الا ةرثكمالّب الارادف هلا جبامتالارثكمال هنقل هم
 هصصخوف ريعضلا (لالوتساةعارب ركذلاب هصصخقو هلوق) ماكحالل بسانم وهو فيلكا اان
 لالهتس اة عارب ىرخأ ةمعنءادساب هفص نا نود ملعلازعا هنأبالعو لج دوجملا فصوىأ ملعال عجرب
 قلمعتسا م اخراص لزئاذاىصلا مسا ردصم لالبتسالاو هنارقا قافاذا لرل' عربر دصمهةعاربلاو
 رعاشلاوا هفملأت ىف لو لا تأت نااحالط هااهتة.ةحو ه:بح ىأءادتبالا قوغتاهانعو ءادتنالا قاطم

 روك ذملا سنجل اوادهعلا ىلع للا ف لا لمحو هيف عورشلادب ربام ىلع لدي اع ءادتب أ الم هن دمسق ىف

 ءاغلاحوتفملا لعف عج نأب هيلع ضرتعا (رصعلا عج هلوق) لال سا هعارب هسمأ نأ نه دودقملا مب

 بدحأو « لعفاانمع مصاعسا لعل« كلامنا لاق لعفاهسا.ةوذاث لاعفا ىلعةنك آلا نيعلا جيلا

 قارغتسالا مالب ىل<ناكاذاةلقلا عع نا ىوجاهرك ذاكب اون اف رودعوهو ةرثكسلا عج تسانملاو

 بزاو ىسحلا عقرلاال ءاسقمو ةمتر عفردارملاو هعفر ىأ (هزح ىل_ءاو هلوق) ةرثكلا عسج ىواسي ||
 رك ذم الوأ دارها ىنعملا نب ث.-حراشلا عند يفام ىفذءالو تامصالا اه دارملاو ةفئاطلا ىل_ءالاىف أ

 ىفزراسلاريوضلا محالواىوغللا ىنعملا رك ذ نه نيفنصالا نم نيةةغلا قد رط فال وهو ىوغللا ىتعملا

 لّوالانيعب باعصالاب بز اري سقت نمحراشلااهركذ امنا قالو هيرقل برقأ لّوالاو هلبوأ ملالهيزحأ]
 نودووعم مهنا عدا نيذلاراصنالابديران !مث راصنالا ىل_عةلخادلا ماللا ىأ (دهعال مزللاو هلوقإل

 م هناربغاب رك ذدهعلاوان ريسفت نزحلا ىبسءراصنالا فطع نوكتا مّدقت اهذ هيزحمهب رسفملالعلاراصتا ||

 ىاهلمولمثَع نهاذخأ ىنك.هنارهاظلاوو انعم مّدقُت 5 ىلهرظناو ظفللا اهم رك ذراصنالا مدت

 ةالوك ل ءبحاص نك ناو اقلط هلعلاةرمصن هم أتي نمراصن الا ديرأ ناو ريرخقل اهني رقب ركذلا ا

 نوكمف هنءاضوعمالا !ىلءجو هيلا فاضملاف ذحى ا (هبلا فاضا الدب هلءج ىلا ةجاحالو هلوقإ

 انههلا فاضملاّن الر ظن همذو لق ىوج بندمللا ىنغم ىف اك هاا ذقته نعت" ملاهنا رهاظلاهملا

 هنامهففهملا فاضالت عن رهاظلا نأ نم همهوت م واس ممهوا ذهلوقأو ىسمن ارهاظال ةسغ ريك 3

 : ءتدش مل هءلا فاضملان ع مالا اةيانانا دارملا لهو كل ذ-5 سداو ةبيغلاري-ه5 لب اقامهيذارأ !
 ل 5 :

 فاتنغنا وهو ق-اللا سانجاراصءالاوراطنالا نينا لعاو رهاظااو هام ىلع ةاسحمل | نمدةّم
 ىوحاديسلا لاقلاهجاو لهاسك (رصانلا عج راصنالاو هلوق) ناحرخلا دعايتبو فرح قناظفالا 0

 ةرثكلاد فيش ةغلامم ةغمدوأ تودثلا ىضةقف ةرمشم ةفصاما هنال ىنعد ريصن عج نوكينا كوالاو
 سراوذو سرافكل ءاوف ىلع ع مح نا سامتتلاو (سا.ةريغ ىلعهلوق ) كلذ نعل اخ هنافرصان فال
 هةر هللاهدمغت انش لاق تجاوحو بجاحو نطاوبو نطابو رهاوظورهاظكر ئاظت هلو ىو<
 1 اسف لاق لاعفو ل_هفافصو لءاف ساق نا ىضتي ةمغلالا ملاك ن كلو

 هلذاعو ل ذاع وتنيفصو + هلعافو لعاففل لسعفو
 « ارك ذاهفلاعفلا هلممو *

 اهيرعلا عايض ىرقلا ىل-هبلاغلاواريفرظي اسغاملعلا فرش نال (راصءالا ىف سلا ضعن ىو هلو



 (نيعملا عن 5

 مزلتبس سنحنا صاصتخاذاص اصتالل هتنىف ماللاتاعج ثدح ماقملانم قارغتسالا:دافتسا
 اا درغلا كلذ نمذ ىف سنحلاد جول ىلاعت هريغلاهنمدرف عقول هنأ ىن»» ىهتنادارفالا عج صاصتخا
 ماللاذااميدج واه ماع:بتك ىلا ةعمنلا نا ىوملا دم سلا مالك مرهاظلا مث قساكصاصتخالا لوزيف
 مالوا هلوقن مانت ىف عقوام ىلعاما جا لاقيدق هلوقب ه-.اعضرتعااذهلف صاصتخ الل هّتيىف

 أأادح نم دافتس قارغتسالا نا ضمنا هذه ىلع مالكا لصد نوكيوهرك ذامدربالف صاصتخالا
 ماللانوكتنانيب ىتسغملافاك قرفالمث صاصة الهلل م اللا لعج نموا ماسقاا نماما نيرمأ
 ٠ |ىلاوامولك ىلا عف د5 فراصملا ف ف:دملا لوق دن ءىجلب زلا لاق را ىلءقاتتساللوأ صاصتالل

 أ دئارذ ىفلاق هرخ[ىلا صاصتخالا نمد فا كلللاهلاعتساو صاصتخخالل ماللا لأ نا فنص
 أأ ةاحغلا لوقل ىا مهم الكل ريرقتدب زل لاملاو ف كلل نوكتن ا مالل ل صار هاقلا دمع لوقو دئاوغلا
 || سرق هن كا مد انا هللدجتاىنعملاقنملوقو صاصتالا نمت كلما ناف صاصتخالل ماللانا
 زوو هلبقالا هب ملكت ادا لوضحم ىنعم ةيئاشنااظفل ةيرمخ دل ةلج مث انش طخع اك كلذ نم
 || ماللاو هلوق ىلا رظان( حادا سنج ىا هلوق) ىنعمواظفل ةئاشنا نوكتف هاشنالا ةعوضوم نوكم نا
 || دارفا عج ىالاقلهماارظتولذا ىوج قارغتسالاد مفي وهو هلوق ىلا ال هددها رم سفت هنال سنعلا

 || ةيدراخلا يوه ىلع لاقيدقو هتةيقح ىلع لاقي دقئشلتاذ(حلا عمدت لا تاذلاب صنم هلوق)دحلا
 ةقيقحلاراتعام ناسنالات اذالثم سصخشتلا عم ة.:هذلا ةقيتحما نمدرفلا ىا ةقمقلا نمةصحلا ىهو

 لاقي دقو ىلك هناللؤالا نم هصح نك تاتا جازم هقالطاراءتعابو قطان ناومح لك ةمنهذلا

 ظ ىلاعت هيلع قيقا قالطادو رومد_ءللوالادارب نازو<الو ىناثلاوه انهدارملاو فصولا لباقي أم ىلع

 ْ ئذلالامعتساو ثنؤمف سفذلا لاعتسا ل_عتس تاذلا ىأوهو هعأ | ىلع ةضقوت ىلاعت هللاءام« او

 ' هئاوطنال تافصال امد ناك اناوريكذ تلا عمستملا ىلاق م نمو هريك ذو هذن ات ز وحيا ذ لف ديف

 ردم ماارسك ةدهم عج دماخملاو ناصقن لكن عناصهىادعبمو لاك لكل ندعم هنالاسوماع
 مح عملا ظفلب هقيرعتال ىأف ب رعتلاال مسالا اذه هل عضوام ناب اذه نمدوصتمل اود | ىنعع
 | ةيصخختلا ةيلعلاةافانل بجوملاموهفملا ةياكمزا ف لعلا ل وادم ءزام_مثم لكن وكب ثيحخلاتاغصلا

 || نيفصول ارك ذم اهريغو ةم_سرافلا تاغالا نمةفدارتملا ظافلالابضاقتنا الف ذمام-و هللا ظفلل ةتباثلا
 || اههف لكلا تافص ع. تاذلا عامجتس ا ىلاةراشالل لب هلعو ذولا ىف نالخادامهنا رابتعا سدل

 || ىذلاهنال ىلكت افص' عج عمجت لا دماحا ع. قدتسملا موهغمّنال نازحال هلعوضولل ناعم
 : ليلدلاذا قددو..ءملا ىاهلالاك هريغدوجو عنتما ناو هيف ةكرمشلا عوقو هموهفم رّونصت سفن عتعال

 || لبلد ىلا رقتفيملالاو نيريثك ىلع هقدص عنتء لقعلا دنعهنكلل هنعةكرتلا قرع عطق جراخلا
 أ ناك اذهاف علا لول دم ءزحاموتم لك نوكينا ممن 1ىلك امهفوهفمناتفرعاذاو هبنادحولات ايثا
 أ زام_تم لك سل دمام ا عمم قدقسملادو ولا بجاولامسةفوقو طقذ تاذلا هللا فال لولدملا

 زازعالا (حلا معلازعأ ىذلا هلوق) ىلتسكلا نع انضش هل عوضوملاىندلل ن يعمل, هلحوضوملا نعم
 أارصع لكى هفرش ىلع ءار الا تعب اطت دقف لماع لك سفن ىفهعظعنو هفي رشتب هزازعاو لالذالادض
 ||| هلوقو ماكحالا نمهللا هعرشام ىنععةعبرمش عسج عئارمشلاو عثارمشلا ىلع ريسفت فطعء ماكحالاو هلوقو
 أ لعو ماكحالا فيلأت ماسقل بسانملاوه ماكحالاو عئارمشلا لعب لعلا ريسفت ىأ ماقملا ذل بسانملاوهذا

 1 ىلوالاد_وءلل ماللاو هلوتو هن قاعتن امو هقب رعت ىلع مالكل انمدقو هقفلا ءوه ماكحالاو عارشلا

 أأأ دارفالا لك أ ىل_علوملا سنعلاوأ هلوقو ماكحالاو عئارشلا لعب علا ريسقت ىلع ءافلاب هب رفت
 ماكحالار عئارمتلا ٍلءوه ملا جايت-الاةرثك بسحب هلوقن داقملا دارخالا نكآو سنحلا تدنلوحلا

 علا دارفا لك !ناتاقناف امهقبرطف اخ اناو دصحاو سنار دهعلا ل اخ كةليحو
 أ



 (نب كسهالنمىلع) ١

 ل لا محملا قاعت ناك كل ذك سدأو اوم ءفكا كنا هشم مزلقال مآل ضاوفلاولئاشفلاب |[
 ا فصول ىل اننا لا عوج رلا فالذي ادج دعم .ةسهدج ا ىلا عوج زاااماو كاك تالا لمقنال ناسنالان ||

 : ىوجادداهرّرقاعجج رت ربو ل. | !ىفةغلاسملا ه_:عتفتناقلدحتان ءدعد نآو دجا نمبر قا هناق أ[

 + ل_ضاوفلاو ةعاصقلاو 1و هلاك ةيئاذ ةلصخ ىعوةرصاقلا هيزملا ىهوةلضف عمن لئاضفلاو [|

 أ مان الاكءاءلاال لادلابادوجو «ةققف ريغلاب قاع :لاانه ىدعتلايدارملاو ةيدسعتالا ةيزملا ىهوةلضاف | 0
 | ىرابشا لعق هءاءدودلا نالالصا رك شلاو تملا عمتحرالاوم .هوناكلاقتنالاالةسمتلا ءاطعا ىنعأ |[

 | ل ةءىفوأب ريبعتلا نا ىوحلا دمسلا مالكر اظن قبالصا لاقتنالا ل.ةبال لعفلاو مايك تلا
 ١ | دوصمتانن م ةبادهلاهمشاح قزعلانبان ا نمش ل دقف كاذكا سدلو ماك ميت ب بيكرتلا اذه.

 اا

 ْ مونلا ماامهدحاذجو ءاوس ىنعملا نوكمف تنزل دعت راسها ل هوان تار نك عدد اعاوأن هَ

 : ىلاعت هللا م با ىلع دا مدقمل لق ناف ما ث حب ىف ماه نسال ىتدغملان ه دوح اموهو انش لاق 00 أ

 ةعال.م ل نالمسفن قره طلتك كراك او دد ل ناشم ماقخأ كير قيل الا اتتفام اقءءاضتقال تاقأ

 !( باص حرص دق تاو صاصتخالأ دف فرافلا مدت لق نافلاسحما يتنقل ةةباطم مللكلا ف |

 ١ ماللاوهلود) هلومم ىل-ع مدقتلا لماعلا ةدترم ناذ لصالا س<لماعلا دما ذاس ناك ذااعسالا غال

 أ راتحاو ؤادناههدجو هسقنهنهتاد دج ىذلا دوهعملادجلا ىادهعلل نوكت نا زؤح و (سنعللا
 ١ طر لرطلا فاك سنذعل ! نوكت نااوم لصالا رداضملا ىلع ةلءادلا ف ,رعتلا م الناللوالاحراشلاا
 هصاصتخنا ىلعتلادةرامعل اف لك ىلعوروه ا بهذ هءلاو قارغت#ساللاهنوك حم هنو فاشكللا ملا 1

 ىلءاماو ىلإ «ت هن صةخع دج لكى ندملاذار هاانوهو ةقباطل اف .فقا ا عيمص لات |

 نمدرف تش النا همزلدو كاعت هل ل صمدش وه تمدح ن ندا نسا :ءملان ال مازتلال مف سا دا ١

 كلذو هنأ ليد نينا 0 و هنم2 ىف هلاتبان سنا ناك هريغل دار ةالانمدرف تدثولذاهريغلدار ذالا |

 دا مسح قاما( هما قلطمدار او هلوق) هطع نعش ةدارز عمىواهر هقدحلا لولدل فانه أ

 هتيهامال لا لئاضفلاب قاعت ءاوس هلوو هدب مك ( ْئش ” طرمشد ال هدتمهام ىا ددقل أن نعقاطملا هامه ىاأأ

 ديفحا كد لع هيناكر دانت لاو لامست اءالا لياقهناالا ناطيرعَتلاَق زاح ناو هنأف ءيذال طرشأ||

 دارفالا ضع ن مدى سنحل ادوجو دبل ىا (ديقلل صرعت : ناريغ نم هلوق) ىوج لوطملا ى ةاوحف ]|

 نأال هلوق) انش طضاذ 5 داو ةيهاملاو ةعيبطلاو ةقشضحاو سنجل | نعم نا ىلع ءانباهعجوا ||| |

 دارملا ن اكو هدارفا نعد هدو-ولالا هل نق الوه ثدح نم سنحان ال (ديقلا مدعهسيفربت» ا ْ

 هب صاصتخالا نعم هبئر يظر الوه ثم ن مد4# | سدح نأق ديلا مدعرا هع االد_.ةلانءقالطالا 0

 صخشل صخث دجد ريالوهدارفا ن عض ىهققحت تسحب هصاصت# ادار 0 .لارظنلا ثنح نم ىلا :

 ذأ هقمقح هن هةمنلارودصل شاوه هم ةملاق قدوجلان وأب يدادضالا مدل ةحعت هدب لعل أ

 دعينا لانا هلركشلا بحو 0 لا ةمسعتلا لودو بيش دس ىعلا نام نكمل قلاخماوف |

 5 في وهو هلوق) ٠ هريخلال هلل ةقمقحلا فد «|نأ كف هللا ركش لسا لا ركشم لن م ربا ىف ءاح دقوا |||

 فرح لك ىناذكو زاج ةماكلا ني وأتب هئناواو ظفالا لد وأتيريمضل ارك ذو سنا ءال ىا (قارغتسالا|
 انةضمس ىف ىذلاقالاو هن :طعمن ىف هل عقوام ىلسع ى دب هرخا لا ريضل اك ذو ىوحلا لوق نه * ساما د

 ىلعف ىلا عت هريْغل هنمدرف عقب 117 ق ءل الهناق اخ هلا ءاقمىا (ماقملا بخ هلوق) ريمضلا ثدنأتب ى

 ىلاةجاحال لاقي دق فوم اعلا لاق الب اب فضولا ماقم ىاى رى ذلاد-هعال مالا قبال ها

 سلاسل كال سار هدة يي جتتوا رس + تس ش2 تتش سس سس ببسي ا ت7 229 22 ٠ 192 يش م مل لك لج ل 32. شق قاع ديا“

 اهني 0 ا ا

 دعا دقو م 0 , فطعلا ناوضلاو اكوا اذكناك ءاوس موق نم ءمهري غوعاهقفلارثك | دق هصنام ةوالتلا |

 ىلع ءاوس هلوق ىف حا اعلا بحاطللا
 .سالو نيرءالا جالو ا نا كلذو تدعقو | تف

 : هيونعلا قل

 : || رمخا ىل_عادتسملا دقت لالا نالو ضصاصتخالا ىلع ةلالداضب |هتددنحلاق ناب مريغو ف اشكلا|



 (نيعلاغت) 1

 33 هوك قك/ألو فماخمادنءالبج نوك«نأو لاكلاراهاضالادس نوكمال لاك ريغتالالا وكيت |
 7 وأ ةقمقحار ام تخ |العف نوكن نا 4و .ةطرتسشيو مظعتللا دس ريص» ال هرالءدنءهصقن م تعال

 0 كح وأ ةقرقح لعفلا ىلع لسحادفصولا ىأ ىرأ» ةثالاو ل عقلا نم لك ىلا رطنلاب يمت انهو كح
 الادا ارملاّن ال ةسّقملا هت اذ ىلععان كلانالو ةمتاذلاهَتاقص ىلع هللا ءاندد ؛ لكش الذ كحوأ دق كرام الا

 لصح اذا وشاف ةيراشخ ارومأ هملغ تترتام ىمكحلا ىرا.تخالادو ىلعف هدلع تترتام ىمكحلا لعفلاب
 - أو اهسقن اير اش االعف ناكام ىراشخالادارملاَّنال صاح اف ىرا. تالا مكح ىف لعج ةيرامت+تاراث آهنم
 ٠ ةعاصشل رانا سن اتفطوول كرامتءالا,نارباغتمتاذلا, نادم 00 هيدوهلا ىأ امهوهرثأ

 ارباغت نارياغتب دقو هءاعدو هن ماق نع همامق ُثمحن هو هيدوهش ْك:«هرو دص رايتعابفصولا كلذف

 || نارهاظامهودو ئاودماحلا مدارلاو ثلاغلاو كلا هنا ال لذفلاب هءلع تيذث اوه دجاذااك اهقرقح

 نادة:دقودومادارذال ةرياغمدما# ادارفاف رثك الا ىفاقدصامو ام وهفمنارباغّمناسسلا نع نامنغ
 ىنعملا كل ذيدو ملا فاصت | ىلع لدي ىنعمركذ ىأ هي دولا فاصت ا ىلع لدي امرك ذ سما هسفن دج نك
 هفاصت | ىلع لدي هنافىلاعتو هناكس هدا ىلا عدح |رلاريهشلا ىلا هر زحءالعاو مهلا زازعادانساوهىذلا

 ظ : ركذامنارهملعدومارك ذي محراش ل!ناروظاذه رّرقت اذاءإ هأر يداقمءالعاوزازعالل دجوملاهنأ» ل

 ا تاذلا, نادم مّدقت اههنافهمدو ارك يهنعءانغتسا هركذي للا قب دقو ل: ارفف صولا هلو ةب هن دولا
 ' ا نهلوةىلع ءانب ىرا.ةالاب ل“ 4|فصواذه ىلع لدد و ىلع ىنءىءانلا لاق دقواراتءاافلدء ناو

ْ 
1 

 ١

 2" جير قط دن ديل يا ا
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 لأ نوكمال هيدوجلاناضعنلام الكر هاظ نكل هب دوهملا فالتانر أ: تعاالا نوكمال هءلع دوهلا نا لاق
 | مّرقتهبلع لكشب نكل ليلعتلا مال ىتعمءاملا لععتوأ لل دلا نمرك ذام جءالذ هملعواشت !انرامتعا لا

 دو هاو هر دوما نا نم قدس هسفنب شل |لملعت نمهملع مز ءافصولا ود ىذلاىاهيدوه ارك ذ
 : قيقح رياغتلا نا ىلع م ةةس ماللا ى :معءالا لعب لاقيدقو را هتحالاب ن 0

 ١ درا وم وسل |لوق ن نم دفتر ااك اناذن اد ةهامهتا نه ملقم كلاوال او ناك ن

 ١ نيعهنأب انش هىقعتف ف صولا ركبه: ع ىنغتس لاقي دقو ىوجماد._لاىأ هلوقاماو 2 0

 ٍْ 1 (خا قلعت ءاوسهلوق) ىهتنا ا ادا ناو لال وقار اللا 0 42

 لدع ل +رلوقتاكوةسم ىأ ءاوس لجر ىنءاج لوتردا دما ف صوب اك هن فصول وة سال نيل

 نايس لضاوفلاب هقاعثو ل اضفلارهقاعت ريدقتلاو أدتسمردصملا لب 3 هدعب لعفلاو ريخانهوهو
 وأ نا ىهو ضارتعا ىأ ةسش ان ه ىتب لاحو ا فانتسااما هلا مث ىرشخزلا هنم ةعاج مي ذاذك

 راو رص كلاب عتمنا ن نوكت اهاةيوتنل اودع لادح "ال مهضعد ءرامعىف اك ماو أنه

 1 هضالم اهامعم ىلعو ٠ ءاقأو بد .كرتلا جممتارن آهحومىلاى ةراار ام دقو واولا ىنعع وأ ظفلواوأ لدن

 1 9 اهؤدتس ردقلاىا ةيمعالا هلام هاوسنارمالا ىا ف ودام ادةيمرمس إف ءاوسنا

 / ل راق ءار دست كانك 3ناوانلاثم اك احرص ءاوسدعررك ذت1نارّدقملا طرعثلا باوج ىلع
 أ ناذا ةقالهب رشا ن ان عتسم ماهفتملالا ىنعم هم نع نات درحت ماوةز«ملاور ذم طرشلا ب ا

 | ليضاوةلاو الث اضفلاب ىتاعت ناالثمريدقتلاو ماك-تلادنءهلوص- نعت ملا هف نالمعتس ةزمهلاو
 ٍ نءرك ذاهن |لءاو اوتؤمأدترهه ذعبامو اتا ءاؤدل عج اذادرئامنا ةهمشلاو ءاوسنارمالاف
 / ءاوسلادمالاربةريدقتلافالاو هل هل.قالة ءابرشلانانةزمهلا لادبادعب ىلا قاعت ناريدقتلا نوك
 ظ 31 مما أم-مترذنأأ ءملع ءاوسو ىلاعت هل ود قاكا<رصاما اهدعبتز هان ن1 -نالالعأ ى جلعت

 رهام اهفدح زو هنال زها ف دخت مت رذنأ مهضعنةءارق فاك ةرذقموأ مهرذنت
 ؛ محار قاعت ىف

 الأ داىنعلاىف ةك كر بحوب لب + 0 | مولر |فصولا ىدن ءانملاىلا

 5 ىل- ا قلعت ءانعم نوكسفالمأ ناآسالاب قنعت ءا ع أوس س اسد مح ناوم#اانلوق لبنق نمنوكي

 2 لئاضفلاب 1



 5 (سكسمالثم ىلع)

 ىلإ ارظن هنا ىلع نع ىور(ةقتاانطش طضاذكة زجل لراس قو هقاذكتتكت بنكي نأ نص شياو[ 11

 اهئاوال_دلا جراخ مف كساد هلر ةغْذاه دو الجر ناقاهدوج لاف م> رلا نجرلاةللا مس بتنك لحجر 1

 نيسلاطلا ضان رفاذك لئاس رلاو ملا بنك لوأ عتكر اد لعارقتتاو وشتم لك افيو
 هلا تتك ادرتالفاهب ظفلت | ىلع رئازردةوهذا ةداّكلا ىلارظ:لايزاوجانريمعتلا نا ملءاو ىل ا

 قواك نازاوخ 4 ىحفاكلا رات*ءاو ةعاج هعنؤ رعشلا ن ناودلواىفاهتب اك فاتءاولابوذ ذرعأ

 مس ةزعسسلا لقا (ليذإ) اهب انتك ىلا ليدسالف هحود م ىلار عادلا وعفرب:ديصقاماك-وا اظءاومناوندلا ْ

 | الد الا ىلع ىنتش و هلم قالصفمىأ._سفةالصل |ىقاهمك-امأو مه>رلا نجرلا هللا مس اهلكاوهللا :

 || نمىهل هاهنا نمدورك ذامال ماةستاغلان هدب آىه لشؤال ما :الصلا ضر ىح له ةلمسلاناىفأإ ٠
 |اوذ ىدن ءراتخملاو ى مم اك || لاق فانلاىلاةءاجو لوالالا ىلطر لاس هذ ةيعطقلاوا همنظا| ل آسلاأل
 1 باطاممزوكت اهنال داق نزكت نك نسف مالكتلا لءلثاسم نمةلئسملاهذه تناكن ا ليصفتلا || ٠ ع

 || ناو ارمف فقوت:لافالاو انمق» وامزحانل ةمولعم نوكن ماع لاد طق لءلد جو ناف نيقلاو عطقتلا هيف ||
 4 ىلع لمعلا ق تاطباممنوكست اهال ةرمشالب ةمنظةلئسم نوكت ةمنظلا مولعلا لثاسم نمله تناك
 هللا مس كوالا الاقتانآ باع .ىةضافلاناىلءاوقفتا (ةر )م دئأف) ةالصلا اوتار ق ةماسكر ظاالماس

 |ياعسملنءو مهمل تمعن نزلا طارصةرع 'ريخالا هي "الاعا دشب او ة افلا نم اهلعح نهدنع محرلا ن<رلا
 هرك ذاذ ؟ ميما ع بوضملاريغةريخالا هي الا ءادّتاو نيملاعلا ب رهتدملا اهادتالاق ةحئافلا نم

 ةناقكم [ندرواهف ولوبذلاةلد وط فالتخالاةريثك ةرهسلا دسم ىععاذلئسملاهذه نا لءاو ىطود 71 55
 أرثعةعستلاةتانزلان ههللاهمسن: نادار | نع لاقهنا هنعهّتلا ضر دو سم نسا نءىور(اهاضف ىف ةماخما :

 نارعىلاب تور نك وردادسار ل اهتم فرح لكم ههنا لدحجل محرلان جرلاهللا مسأر ةأق 3

 : اهظفرا ذا عاد نكس هسأز لعاهسضو اذ ناكت سالف هلا تعلق اود ف كس الاعاد دف

 ةغلد#اىا(فصولاوه هلو5) م-رلان <رلا هللا مسب هيفدغاك ا ريفاذافا و تفف بعت عادصلا هدواع

 ار ارت اللوزتين دوج ند ؤداسلا ىأ رام .ددخالا هلوقو كا ذك س دلامجرخا لم اب هلوقو سذ>وهو

 ا نوكمال هنال ؛لردتسم ناسالازك ذنال.ةااناسالاب ءانئلاوه مفوق نعل د- عورات ايالر داصا | نع
 ااراهظاهتق .ةف هريغوأ د ماسلا ىلسءمعنم هنا ثمحن 1 ا اغمت نعخأي لف افرع دسم اماوهنالا

 || هفحدق.الو لكلا تافص: فو صوم دوجل انا هداقتءاك لاح ابوا لاةملاناكءاوسل كلا تاغص
 نع ءابنالان اوهو ث ا:هاهو عضولاب لها ىنءل عوضوملا اضفالا ةلالد ىف حدقبالاك ئنملابل-هجا
 ْ لد اا زار لادصقن ا كشالودهدصق نءالضف هققحت منان الو هلا

 : ناورودلا بجوب فيرعتلا فدماحل ارك ذ نا لءاو لوطملا ىلع ىرنفلا ىثاوح نع ىوجدصقيبْئأب هلوق

 : 20 ناواهطاعساىلوالاف اذ هاهنمىتلا ةمظفالا فيراعتلا فارفتغمناك |

 وهف احالطصااماوافرعدمهلل فدارم ةغلركشلا نا لاو نمققملا ضعب لذ كروك ذا لعفلا لعافأ]
 ٍ صوصتع ل ةواقلطم ل -.ملا,ف هولاوه حد لاو هل قامخا مولا هيل هيدا :أامع جد علا فرص
 | ص صوصخلاو مولا ى مهو هن الأ ىلا مالطصاركشلاة مسا هةموو اعل اذه نيب سةلاواضنإ اىرا: ةحالاب

 | ةغلد لا ىلا هتسنو فدارتلاافرعدمعلل ةخاركشلا ة.نواقلطماهتمدسخا ولكرمصخأوهذقلطلا ||
 || لات, ف صولا ةلمءاملا (ىرايتخخالا لد 2ا,هلوق) ةغلدمعلل اقرعدجلا ةيسنكى مولا 0 5
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 يي مو منسم تي

 ا رهظإ هفصوهو هىدو# ا لوالارومأ ة+ ىعهققحت فوت : ىقرعلاد#انال_عافصت افاذكر هفصو 8 ُ

 نعمل ماس | لقعلاب أمسح كردي لاك ةغص نوكدت ناسدعو صوص ه>و ىلءابس م فاصتا | ب

 طمعب لاح ولو امهربغوأ لد دوه اوأ دما دنع لاك ٌدفصاهنوك ىنكمو قثاقحلا كارداعناومأ] 4

 بو فصولا ىلعشعابلا عضعل هرسكو هدد , اةمو هنازاب ل .<افصولا ناك اموهو هرلءدوبتا قاتلا ا 7 32



 0 (نيءلاعم) 1
 ةفاضاوأ ةغذع هذها اوف د> ئثل

 نواح, اعلاوفاضان ل ف هللا ىلامسا
 ا لع لاو لعاب

 ةضال اى لاق هيلا فاضملاو فاضملاداهتان مارارؤ مدقموه ىل.ةو هلا ىعد# مسار رب دقت فاضم

 درا دان هوم لواو ىنءم دع دعا هياكمسافاضنالو

 1 أ لوالاوالوأ نارا ماوه له ىعدملاو مسالا ق مهفالتحنا كل ذأ شن هو هصنام ىرمملل ةبرهزال حرش فو

 ناكلذو ىلغفل تالا نا قرت ةلاوجاام ءاماللا هزي والو للتو ىرعشالا ىنالاو ةلزتعملاىأر ْ
 مامالا لاق ىنعملا اذ همر تشم لهنكلل هنيعوهف ئثلاتاذ هن ديرأ ناو ىمتلاريغف ظفالا هردب ىرأنامعنالا
 2 نالوالالاوقا ةئال ال*ةلا فاضللر احا ةىلؤالا (ناندتال) هأ هءادةءماشش عازنإا ف دع ملاناىزارلا

 ادتمملاكهمف لف هل ىلاط هنال ىدنء ىوقب ىذلاوهو ىلمو .ىلال اق هيودس بهذ هد ءأاو 38 اضااهلراكلا

 فاضااورمخا ىنءارخ" الا“ نم هلدبال فاضملاوا دما ذعار زكا نات اط ناك الر اقفل ع

 ةيناببلان مال ب .باطتخالا مالل انهو هوان لاق كلامنا دنع حارااوهو ردقلا فرك ىفاثلاهنلا
 : ااوهوئىون .ءمثلاشلا فاضإلافر ظ سل هنال مف هرطلاقالو فايدال لع مدلك سلهيلا فاضاا نال

 | فات»ءاةناغلا لا اذك هفاضاء شواذ ع سالا انك نولوع هذارثك الاّةرام .ءرهاظوهؤ ةفاضالا

 5 ل كسلا يفانلاو لال نارتو اكار فاتاارغ واللا عاب وواسع فاقايو تالا وإذ ْ

 ]| مدقتكمذلل ىنأرو حدالوهو تعنلا ىلع نارور< ميحرلا نجر لاو امهنم لك امهم لك ىف ز :و<ثلاثلاو
 1 ةريثع كاتو كك د كوت ||و اص لجرب تررمون ةر كسلا ص. ماقأوط | مل ديزب ترو هر ءملاحاض الوأأ

 ||| عامتالا «يفزاح تعنلا نودبامواعم توعنملاناكاذا (دارطت .1) نيكسملاك د عانأ موال اود مح رتالوةلعاك |

: 
١ 

٠ 

 أ
8 

1 

 ا رلاىلا ءطقلاف رو ر<ريغناكاذا اههدحاىلاوارو رم ناك اذاسصنلا ىلاوأ عفرلاىلا عطقلاو |

 .عابتاو ضعب عطق الذ تر رات اناو توعتلارازكم عقلا ىف طرخشم :الو ىنعاراعفابصتلاىلا اووه ا
 ١ || محرلانجرلادحاأر ةمل(رونت) عنملا ع - هرل انا جرو فالح هيف عطقلا دعب حامت :الا زوجت لهو ضعن | 3

 | شفخالا هذو توعاملاق لماءلاوه تعن !اىف لماعل |نا يمعلا مث ةعيشم هن تمءأر ل وامومفرجادالا ١

 ْ ًأناننيءنالوق دلال الا نهددرحت دن ءفردنمنجرلا له(ى) )ةيعيتلاوهو ىوعم همق لما اعلان اىلا

 | || لعف ءاتنالار 0 لا مه فرصلا نه نالعف عنم ف طرا نأ ىل ا

 أ تحو ةنالعفءافتن ةناىلازظن ناورهاطلاى كلا طان هو طرشلاوه ىلعف دوحو نال هذرص عنعال نأ بجو ْ

 اان هو هيلع هر أما ىلعف دو>و لعج هتافخن هناالا ةقم ةل2اىق كج ا طاتموه اهع افتنا نال هفرمص عنع نأ .ٍ

 نع خش للقن نكل ىطو لا هركذاذك فرصنم هنا ىنه» لوال اراتتخابجاحنا نانا لعاو همسك
 || نانطعىع اسانق 5 م اعونم هنوك ةعاج و ىرشتغإل ادن ءرهظالان ا ةريمع سلا ة.اثاح '

 : رد وهو مدن ن هنالعف هناق نامد ذب ضوقنمو» اقبال دكلاب لعق بابن مناك الم ناركسو :

 أف :رمدنموه ىذأااماو فقاركطو نا راك ىدن هنو هدومو فرم 2 أ :مريغ مدانلا ىنعم مدن نمذوخأملا لوقنانال ١

 اارورحلا (ليمكت ىّمنا مدنال مدانهلعفو مذذلا نع بارشلا ىف ةمدأ: ا نموهذ ةنامدن هثنؤمو

 | |نيدلا لاج يشلا لاق هر واحنابرحلا نوكيدقو كفرعضلا بهذملا ىلعةمعيتو افا او فر كامار
 1 ا ١ ليقاذ فو جرور ارو حام هنكَلر 2# ةغددن الن رش هاصا برت ضر اذه وف ذا وهو ما نه نبا ا

 ظ
 اردضترودصلا تارالاقاضم 5 اذغنؤرودصأ| تاير ا'كءلع

 إ ارقصو الع نم م نادك الطن 2 صان ةياوع ىضرتنا كانا

 لا فااوعدالت قاكع هاوق لزنالف ىوللا كسانالوأ بتكي ناك الملاوةالصل اهيلعدتا ىور(ةدث اف)

 2 |نجرا هلامس بتك م رلا نجرلا هلل مب هاو ناهس نمد لزق نورا هلا مسن تكن جرا اوعدأ 1

 .اءالصلا هيلع هتافصلاك نم ذاةناكلا رمأ تدك ىنعهو ىطوشلل نءءااطلا ضان رق اذك مبخرلا
 | + الطوجلاةيعدباو ردنا نسال ذأ هو الانا عالما

 2 | اسياد



 : _ (نيكسمالميلع)

 : ىلا ىرغشتالا ندمتاوأ ت9 دل يهذوكيفأ ىذاقلا هذم ل ضفتااوه ةجرلل ىزاحخملا ىنعما نا نه 0

 نمناف ال | أثنمو تاذلا تاغص نم ىناثلا ى_عولاعفالا تافص نه هلوالا نلعوهف لضفتلاة دارا || ش

 نانجرلادعب مي >رلا ةىف ةمكلا غش ق# ادعس ان 'رعانذعش هر هلعق م لخفتلاهيدار أاصخثمحر ع

 لال تار طلو تمدتح ال جرا 3 لع تمتاز قر هنا فريقهم بتاطدال مىطعلا 3

 عثالعن كارش ىنم تاطاق محراضبإ اناق :.ىلعلار ومالا ىنءتلطداناجز ىتقعاك نكلورسلاو الا 9

 اماواريسد ار ريسسلا مول طا اقف ري سرع ال كح لاقفرباك الا ضع: ىلا هذال--رنا كح 1

 لءفل ا ناوهو غس ماد نسد ىنعم ىلع هك ' كلذ نأب دنأو ةناعتساللءاملا لوقنف اهبار ءاىءمالكحلا

 لعفل ادونحو قو" :ىتاادل الا ةلزنم ىلاعت هعدا ل زن ىلاعت هعمانرد صد : ملام اعرش هيدّتعد الو ّتدال ناكاملا

لع ل لعشت|همااهاصاواهمادءنان مد عنبواجماع 1 ١
هلدمو مودعملا ةلزنم هلك تاوفل دو>و ملا لءج ى

 " نمّدعن 

 اهاعج هير عشملا الا, لال_ةالان هيما كروان الاوهو سال اور

 نالو ةراعيس لال تن اكاذا اهتمام ماب لعفلا» ارجاع هج ةسدالم ىلعل دأذ ةةنحءاملانالوةناعتسالا | 5

 ةلاللابتوك قروك دخلا لد .وأتلارةروما قف دحر د سل لك تملا فوشكمرها همس ةبحاضف

 مهفورو راو راجما ف قاع ملا ىتءمر ةتسا نام قحلاديعنبان ءاث عش قيقدرظتبالا هملا ىدنترال
 همللح ىطعء ا مثنمو 7 اقم هما.قل قاعت |! فد بدم ًالاعوا هلضمأ ةقحلأ اريست ناك ن أب هئفأأ

 العف قاعتملاردق نا ماوغل اقرظ ىعس و هفذح بحمل الاوارقتسمافرظ ىعس وروهشملا ىلع تارعالا ف أ
 || صنام_عامفامءاردق ناو ةءلاحا ىلعوار 1 ذا لعفلاب ةءلوعفملا لعسصنرورخلاو راح لش
 ىالطصالا قلعتلا قاعتل ايدي رأ نا اذهال "لص احد ريدقتف فود هريخأ د .مانه مسالا لمعاضنا ]|

 : رور+اوراحلا ىأا موا جارتملاب هلوعمورمختا قلعت له: امهيديرأ ناو ردا.تلاوهوهريرقت مدقتملا ش
 || نمو هن :م هانعم مهف ث ةهماعموه |.ةاربخما ف ذ> دعب هيلع موكحلاهنان هروهشملا ىلعءانب ةيرمخلا ىلع عفر ْ

 .دهتلعاما الاب فاكلاك مساوهو ضفةامو فرتيوهو ضقنمام نيباقرفءانلا سك اغارلوا١ 1 (ناييدنتإ)اهذانئتسال بارعال انما ل عالةلعسلاةلجو قحنادبعنباركذاكاتافتاامجاو هفذح تاك

 ةهاودمءأ لاو رمعارغو لافخالا فرس الع تع .طعأ لاعفالا ق نسل ىنعماذ ناك أمل هنالر 2|فورلا ٍ

 نيدقو كادت ذعو عفر عذومىر ورا عمراجلاف هللا مس نئاك ىنا دبا نيب رمدم لادنع هرب دق: فو فب 7
 طقفر ورمغاوه للا برعم ناف است اذهىفو بابا باص لاق بصن عضومفووذ هتنامس تأدتب ١

 ةلاصالاوٌة-عو هاا ىل_عل دب اهئافر ور لا ىل-ع عملك لاخدا كلذ ىلع لدن ى مقاكلا ةمالعلا لات ٠
 ىرشتعزل ا دعو ى متن اريزولا عم ناطلس ل|ءاح نولوقد الو ن اطل سلا عمريزولاع اح نولوقن مهنا ىرثالا 3

 ١ ةمال_علا ثلذ ىل_عد» ماو لتراب قلعت هناف هللا مس هلاشادنع هرفاسملا لاقاذ اك أرقا هلا مسي هريدقت م

 ْ هللا مسي دلاريدقتلافدحاوهو 0 ذم ىقاءتملا ىرعلا نبادنعو ىلا نيدلا الج مامالاو ىبححذ كلا
 سف دوصقاا نال-:ىناثل اأو ار حضاوذ لوالااما ىن-هملاوظفالا ةهج نم ىضفاكللامدعتتساو هان! َّ
 7 عقلاقنيبرمصبلا ل ءردصاملا ْنمالا ىدْس .الهنال لعفلا لصا مسالا ناوه ناك قادما ْ نيرسلادنةريذقتلا اوم وسام و نيملاطلا ضان رف اذكاذكد- او هو هنم عونالدجلا 3

 ال_«ذ هنوك لماعلا ف ل_مالا ناوه هللا مس تأدتب اريدةّلا نأ ن نمنوفوكللاهملاسه ذات 1
 قاعتموهملا فاضملاو فاضملا ة* النسب رصبلا دع فوذملانالاف ذح لقا نينوكلابهذمو 1

 ىاثلا نكمل لوالانيرثكألا قالطارهاظ هروردع عموا قاعتملاهدحور حلا فرح له ( ةّمهم) جروسلا ْ ٍ
3 

ْ 
| 

 نام ركل !نآر ال نيير علا ضعب لوقهدلاولاهلبرا ةلسارم ىىب_قاملا نيدلا لال زهشل ا لاق رااوهأل
 ىلعمدلاو «ةناووهرو رم عم قاعي اء اوهدرفع قاعش الر ا فرح نال مقّمسال ر 2 !فرحوه قاعتملا ١

 0 مفامعتم ارثك اذاممغأش ع سلال تسال رك قالا خذسانا ديور تفل كا :
|| 

| 
5 



 1 هسا ىف ةغل أملا غمص مهرصح ىلع لكش اذه تاق ناف ه-غل امللاةدشب ناتهمشم ناتةص م>رلانجرلاو :

 . [| ردح ام نال لاك_ثاال تاقاهنم ارئم دحاو سدلو لعفو ليعفو لوعفو لاعفمو ل اعف ىشو ةروهشملا

 || ليعفدزو ميح رلالاقي الة دا ناهد قب امهانهاموةغصلاب ةغلامملاد.ةياموهةر وكذم اة سحلا يملا ىف

 ||| ةغصلاو الفال ثرحو بصنلا هلع لاح ل .ءفلااهنم نوكماغااناق هن لاك_ثاالفةر وك ذملاةس+!نموهذأ|
 رهو. ةداملاو ةماكلاةر وص ىهو !هتاكسواهتاكرحو اهريدأتو اهعدةتراسشعا, فورعلل ةزصاحما ةئرحلا ||
 ضدركهنم ليه ىنا اور كو ىضغن هناركسو نايضغكمحر نمنجرلاو طقذ ةماكلا فو رح
 نالوالاوهو اهنمر ومأب ىنيقليلاهءاع ضرتعاو ىرشعزال فاشكلا ىف اًذكمقسو ضرعنم ميقسو |

 هنانم هركذامن ا ىناثلاردصملان مالا قةشدالهنأ,نيلئاقلا نيبرصنلا ةسقيرط ىلع ىرحصال هركذام

 ضد روف ف ليعفو ناركسو نا.ضغو ف ىف نالعف باب هبملء لاقي مقسو ضد ركواناركسو ناضغك
 بدالا نم سل هنا ثا اما |دعّتم هلعفف نجراماو مزال هوو نايضغلءف ناف ميحرو نب رفلاذممقسو

 لوالا نعود باحاو ها ىلوان اكل نان>و ن انكه جر نم نالعف نجرلاو لاقولوهرت دىذلاهسشتلا

 ىناثلانعىبهفاكلل اانهش باحأو نيبلاطلا ضار ىف لاق هسنم قّتشم هناالمحر ذم نم هنادارملا نأب
 ' لاعفابه_صاصتخخال موزالا هل مز اللا ىرصلل هيرهزالا حرش فاكنبعلا مذا لعف ىلا لةئلاد_ءب كلذ نأ

 هلعاغل هتا.ثا دصقب نأ مزاللاةلزنم ىدعتملا لعفلا لب زنت دعبوا مذلا اوحدملاب انف درطب اذهوزئارغلا

 ءاطعالا هذعىفن نا ىطع» نالف كالوقك اريد_ةتواظفل هنمالاخ نوكمذ هلوعفمع هقاعث را.تءاريغنم

 نياد.سلال والا ىلا هة.سو ىف ىلا ةءالعلاام_هرك ذنانا اول اناذ_هو ربثاندلا ءاطعاهنع ىقننملال

 دعم لعف لك ىف كلذدارطا ةيضقذارظن همف لب هدعدامرهظا لوالا باو اوانذيمش لاق ق<اد هع
 || نيءلاطلا ضان رفلاقدقف ثلاثل ااماو مذلاو حدملا قدرطب اسغا هنا نم قدسا لل ىتعب هفلاذع مهمالكو
 ءاح اراصو برعف ةهعمءاخل ا ناكو ىناربع هنا لءةو قسم قرع نجرلان ار وهشملامث هع تاوحلا نكمال
 2 ناكول هنأيءالعلا ضءب لدتسار فيعض لوقاذهو قتشع سلو لع هنكلو رع هنا ل.قوةلمهم |
 || ةغلامملانمزجرلا ف (ليمكت) + هللاالا هلال اناوقكد.حوتلا دسغب نجراالاهلاالاتلوق ناكلا|

 3 نءدرو اك ايندلاب ميح رلاصاصةخاو نيرادال نج رلالوع تبساماةسغلابملا كلتو مح .رلاىق سدلام

 اا اضيامرنع درواك اهتلقو نيموحرملا دارفاةرثك بسحاماوايندلا ميحروةرخ الاواندلا نجران فاسلا
 اهقئاقدو منلا ةلالج بساماورفاكلاو نءؤملا عئايندلا ةجرنال ةرشالا ميحر وادلب

 تت

 محرلاو مولا تدعم نحر لوقيمهضءبن |ىوغيلاريسفت ىف وت :ريعرهشل |ةرشام نءانذمش طخماذك
 ةرخ الاف ىفاعملا ىنءع ميحرلاو قلخلا ةفاكل مول اوهوا.ندلا ىف قاز رلا ىنعع نجرلاف صوصخملا ىنهع
 || ناكل نهوئئث لكه تجر تعسو نا ةغص هنال ىلا ءتو هنادهس هب صاخ نج رلامث صوصخملا ىلع نيمو
 ٍ تاحأف ءاناجر تازالىرولا مغ تنأف * هلوقاماو عملو ىتثيالاذ هوانا حر ىمسال كل ذك

 تنمالاذااءاوج د .فيال هناف در دسريغةنأب كسلا هنقعتو مهرفكى موتنعت باب نمهنأب ىرمشعزلا

 لاقي ناديدساا باوحلاو قالطالا ىلع ىلهاحلا سي سلارك ذ هنا هتاغو مهةالطا عوقو عنمدةبال
 كلامنب نيدلاردب يشل ناحاو ةعاج نبا هرقاو ىسهتنا هريغ نود مالل ان فرءملاوه ىلاعت هتان صتخما

 اهنم ذوخأملاةجرلامئاضنا هتلاريغىلعقلطد هنا مي>رلاامأو ةجراذتازالدارأ هنأب هلق نمودأو
 ة.فدكحلا نم ةةرلانالىلاعت هلل |ىلعامهقالطا لكشت ا متن د بلقلا ةقراهانعم محرلا ندرلا
 ازا هيلع تقاطأ لضف:لاوهو ىلاعتو هنادعس هّريا ىلع ل. هس الن [ىنعماهلنأب ب.حأو جازالةعباتلا

 باقتلاة قر نال كال ذو قيقحلا ىن-لل ةراغهنوك ىهو ةقال_علانماممدداملالسرم ةقراوهو لوالا نع
 اهتباهت ىا اهتءاع لضفتا اف عناملام دعدنع همزاتست ىا هءاع قر نه ىلع هءاةب تهاقنمم ل ضفتلا ىضتقت

 ارك ذام مث همو زلم نع مزاللا*ادستبا هنم أدّنَت ىذلا و دم ىهو همزال ىلا موزلملاءاهتناهءلا ىسهتنتىتل |



 : يكمل
 وك ىلا .مادعابتانكو يتلا ضرسم يي تناهيد قأت هفرش امتوحلا ظغل ف نيد |
 صقاماارتبالاو لاح الا. ااو نا ةنالا ىق ىلع سلا نءهلقنام ىلع هفوقو لق ننقت هان ماه هدرك ذامأ] :

 سككعلاب ارب كى ريو منال هنا عمهنل اد فاد .اماريثك ىرب هناودو ىبهذ اكان لاؤ انها هوأ]

 ىذلار ال | ناىرتالا عزمشلا ف ةارتعم نوكمال نا| هقانهنوك نمدأ اراانأب ىرانفلا هضش هن ةعتاحاوأ]

 قالو ىطويسال نيسيلاطلا ضان رىفاذك اسحامات ناكناواعرمشرب تعمريغ هللا مس اريغب هيفئذتا| 1

 نءهناوج نم موهغم هنأ لاقي نا الا م- للا الو ا هاكّتسا اع باوعلل هدف ضرءتالذازوذمعلان نمد قامأ

 مسالا ماسح ماتربغ ناك ن اواعرشاريتعم نوكي هللا مب ْئ دتباام ناوهو هد حرص, ل ناوفاثلا ثلا |

 الاو اهدهف عمال اههكوا» افلارممك عم نيسعلا نوكسب .رسفيز وس هسانواوموركلا نم ْ

 فاااههع ضوعو همال تف ذح نيعلا تف عمدافلا ف مودز احاو عه مو سولفو ساغك لوف ىل-ع ءعج

 ةيفلالا ىف ىطعم نيا لاق يدعلاوه لوال او ةمالعلا ةعسلاو مسولا نم قدشم نوف وكلا لاقو دولا
 [ ىعتلاو ءاسمسألا هلملد 5 لنا مدقلا بهذا

 لأ , و مأسوأ ىلع عجم مولان هناكولوهامسأ مسالا عج نأب نييزعميلا يهذم ةد هدم ىل هلت

 امههنع هنانغت :.ال هرهسق ىلءاد# هنالاعسأ مسالا ىعسامناو مسو لبقتل مولا ن م ناكولو ىسريخضأ |

 ةعاجنءلوقلا اذه كح ىئق 2 املا لاق مري خلو دوةدامعلل ق#-ملاوق هللاو هيلا امهجادتخاو | 1

 ىرعشالا ناو كج ىلازغلاو نمهر 4 ١ماماك ءاهقفلا نم م عمو نسل ا نيد. مو عفاش ١) مامالا موته

 ّْ هاك ىن عاج نبا لاق هللا ةملعب وق. لاقفاذاع ل. قف كرفغلاةفكب هللا لعفامدل لدقف مانملاف ىؤرأ ْ

 3 قات لالا لوقلا ىنع اذهديرد نا لاقداقولا ب كولا حشى داقنلا : هوفص ىهعنملا| ا

 انزههلانهلا 3 اا قلق ماللارسكوزمهلا خب هلان م لينقف قش موش قو لعن الاف ضوخلا | ْ

 ! ناتو وئرملا:نهزالا ن2 اذكر رح نال جاسمنملا رش ىف هلثمو مزللا فب رات رابعوابتلا 0
 ردضملا نم تافصلاو ل_هفلا قاقتش اراب هل تردي يدعو ةدام نمىاهلانم ثا

 نورين و هلا نونكس وهند هقاخنال عرفلاوريخلاو نوكسلاو ةدا.علا ف كرتشمظفلهلاوأ |
 ه-.ف هولأم ىت-ععوادومعم ىا هول ام ىنعم هلاف مام اكهلاذثنمح ةقي ريشلاةلالحلا لأ هيل نوعز ةيوهنق ْ

 مثماللاىلاارتكرح تلقتو ذمة زم تفذنح فير هتلل مالا اوافلاالا هناغ تلمضد اهرب ىا ||
 ناف هريعهشلا هب ةيساج ٠ نمةدايزعمنييلاطلا ضاير ىفاذك ال هست ةيناثلاف تغداول والات: لكني ْ ا

 رهاظلاف نوكس سلا فيرعتلا مال عضو نا عمم اغدالا لجال فيرعتلا مال ناكسام اهلقنلغادىاتلق
 رثك ةلك ىفةز ملا اوةئتسا لاق ثي> ىنرعلا مالكح نم ذافنتن اك اينكرس عم ةزمملا تف د لاقي نأ

 لقن نم هركذام نأب باحا ئانضش هاكشتشا اذكه تق ماللا ف مالا اوغد | منادوفذ ا مهامعتسا ||
 فيرعتلا مال ناكاس عم تجمف نكست ماهلمق مالللا ىلا ةزم هلا هكرح لقت هنال سامقلاو هلا اهمكرحأ

 تذذ> اهناىنرعلا هيلع ىرجورخ "الاب هزملاونم.هذمدحأ اذهو نيثك الا: ءاقتلال ف ذة ةزمهلاو ||
 اهدءيوةزمهلا فزح لق هلالاففاّسكلا ةتاحىف ددسلا لاق سانقلا فالخ ىلع اذهو اتكرر عم

 هدعنوابرثلاريغ ىل_ع ملا قالطا ىلاغت» ربع لح قلطا ف ذحنا اق هال ةنيعلا تاذلا كتل

 لوقاملاقتشم نوكمف تدن هبال هللا ديم ازيز علا طارص ىلاعت هلوقرهاظدري لاقي الالصا هريغ ىلع قاظ:لا
 لهل وزع لاقىلاعت ىراثلاهيدرغت مماوه:لوق لك ىلعو ديز ميركل عابصتلابتر روحت لدي هنأ نم

 ا اريثك اريح لاق كب هللا ل- «فامهل لق و ماثملاف ئؤر هبود ها قح فراعلاأ فرغ اودو انه“ هل

 : مدعي درو مسالا ةيذي نم ل.فف ماللاو فلالا ىف اولد الع هنأب نولثاةاا مث فرأءملا فرعا همس ىلعجم

 فيرعتلءاللاو فلالان ا نولوي قةشم هنانولثاقلاو روهملا بسنوةدئاز لةو نيونتلالوخد
 لامعتسالا ةرثكل ف فخ هنأي تح اواو ةلصو وا ةزمدلا عاقب هللاب لوقت: تاناف ءادنلا فرح لو.خديد و



 ملال ,
 ناوهط+ ىلع داق ءالادرعب ىفةكمالوءاقلالا نيح ىلا قلل نمح نهركذلاةباو رلازاوحن امرثش هنال
 ةئسنوعس هلوءاضقلا ىلمل نوهدلا ىف ل. قدا ذغسب ه:عهتلا ىضر قونواذنعش نم هتععس اذك هاه هنا نقدت

 هلوةبالعو تاكلايءادتقا ةلعسلا هناك راشلا اذكو فنصملا غتفا (م-رلانحرلا هلنامس هلوق)
 هللا مس لاقاذا لع ردصم هل وسأ ا مهضعد لاق رتباوهف هّهامسن هيفأ دبال لان ىذرم | لكمالسلا هيلع

 راصتخالل انلط ثاملكل ا هذه نم لاعفالاهذ_هتقتشا هللا :س> لاقاذا ل.س>و هلل د4 الاقاذا||

 ةياكلابةراعتساثيدحما قو ىطوسلا لاق كاد تاه لاقاذا ف اعج ىرب را ىكحو اهتعريهتلا ىف
 لاعفالا نم هلواحام هل جدال هناف هلمانا تمهذ لج .رب ةكربلا تاوذل هللا مسي هيقادسمل ىذلا مالا هءشأأ
 دارفا قارغت_سال عضو مسأ لك ىلا ىف لاقرثءالاك ندع رتب أف هتادا قذ غالاهدشتلا نسوهوا |

 نسحدي ز لكو ف فرعملادرفملا ءازجاو هم: امهلكو و حولا فرعملاو توما ةقْباذ سفن لكو ف ركسشملا
 اع سفن لك ىلاعت لاق هناعارم ب2 كل دلو هلا فاضت امم عاد انعمو رك د-ةلاودارفالااهظفلو ||

 هلوقك اضباعب وذتلادصقو ماعلا ظافلا نمهنوك هيءادتبالا خو مو ةنءهرتنسكا

 هه ددهسق ىلع هلوق ىفءالضفلا ضءد لاقروذ ثا حرش ىف ماشه نبا لاقمهاكم هب تررملوهتدنكا أتلل أنو

 | عقد نوم ارك 5ةدئافو ضءبلادجاسلانامهوتينممهوعفدلكرت ذةدئةنوعجا مهاك ةكشالسلا | 0 ريف نقلل / 5
 هلوق ليلدب طاب ىفاثلاو يت لوالاو نيغلتتعنمتقو ىف لبدحاو تقوىفاودص»لمهئامهوتي نءمهو ]ناطر نال ا ا نع
 لدفدحاو تقوىف سل مهءاوغاو خو مهو دنالنيعجا مهني وغالنيءجامه دعوا مهجناورلاعت ||| لوق 0 مق نال
 رك ذاغاو نيب وهلا روهج لوةوهو لكى نءكهانءماغاو تقولاداحت ال همف ضرء:النيعجانا ىلع كلذأ] اح 0 0
 ةعجمونيءلاطلا ضان رفلاقادبور مهلهمانيرفاكلا له. ىلاعت لاقاكديك َْى ىلءاديك أنهي الا 3-0 0 7
 هلوق فنمعج ا نأب ىنايشا ضعب باحاو هتاكرمب هلفاانعف: ىطو.سالةلمسلا ىل_عمالكلا ف نيرظانلا || .يرؤداذت يود نول
 بجو ترك ذ انه لكواد رك ذمدعل لكك لمعتسانمعج امه دعوا خهج ناو نيعججا من وخال ْن . نا 27 ودود“

 نه موج نالمال ىلاعت هلوق ىف نيعجا نوكم نا اذه ىلع مزلب لوقاو ىهتنادورك ذام ىلع يعج الج د ا

 لمتست الورمالاتهذ تناك ذهلو ركن ىهوءاملابرحتو فلالا»بصنتوواولاب عفرتىتااةتسا|ءاعسالا حا 3 شدا نجا ىقو باص ىن«علابىذ هوة ىف ىذورر يلف فقوت لع ودواهركت مدعل لكونه بنيعجا سانلاوةنجلا | 3“ يتوق 0

 لهو»ووذلضفلااذ فرعي اسناهلوق ىفاك اذوذش الا ريمضلا ىلافاضتالو سانحالا ءامسا ىلا ةفاشمالا || ةمدت ٠ يع ور
 هللا ىلع هقالطا لملدب ى“اودو لاق لوالا ىلا ىلمسلا بهذ ةءاج نبا لاق سكعلاوا بحاص نه غاباوذ 4 قا 0 4

 1 ونورا ذو كات رز تعا ةاتوىذنةراتزيسغتلا جو املس اةهانج نبا لاقؤ هنود قاع || هسا ب. يضلل“ د حصع
 تلق نافىطوبءلل نيلاطلا ضان رفاذك نئف: هنارهاظلا تاق لمأتف توما بح امك نكتالو 0 00 0
 || مساوذلاةف اهحو كلذلرك ذث .ح ناقئثالا ىف وههرك ذامل فلاذه ننفت هنا نهانه ى اطو.سل امرك ذام لي ف 3 000
 ف هوىلا هلو تعضو ىذلا ناك سا:>الاءاعسأ» تاوذلا فدو ىلا لدوتلل عضو بحاص يعم ركل 09 يزعل ل لنزع

 ةدئازىذن أب والام املاكردصمانهملاعل|نأب نو رثكالاباحاو ميلعملاعىذ لكق وفو دوعسمنباإ] 6: 0 62 ةءارقهباء جرو مهضءاهز وجو ق2« ىلا الوريمهض ىلا فاضدالوافاضمالا لمعتس الو لا, فرأعملا[]| د عت 2 7
 بحاصو عداتاا فاضروذناف فرشا مب ةفاضالاو ىحاصب فصولا ن « م :او ذب فصول او ىل.هسلا لاق ا

 اذه ىلعىنب وةربرهىفا بحاص ىنلا لوقتالو مالسلا هيلع ىننلا تحاصةربرهوب الوقت عو. للف اضدإ نأ جا نق 7 ىؤان“
 || ىنمملاو توحلابحاصك نكتالولاقو تون اوهو نونا ىلا هفاضأف نوذلا اذو لاق ىلاعت هنا قرفلا ِه

 هيلعهانثلا ضرعم ىنهرك ذنمح هناف نم لالا ىلاةراشالا نسح ىف رعثك ت واغت نيظفللا نسب لوزا

 أر ىلا نئاوأ ىهدو -ول تو | ظغل نم فرش ه«ظفلنال نونلاب وفرشثاامةفاضالا نال ىذىأ

 نملو ١



  8كمال 6 ١

 نمنولك أب س انلارثا اسود هم وزن حو ىف سونو نأ ه -:عو ةف نحو أ هذهطوداج هننرذو تفل ها :

 مولعلا فذص هنا ل.ةىت>رداو لاو تادآب زلاو امو دملاو نيعماجماك هغيناصتب“ اع رهظ دقو هز هرب | 30

 مامالا م ا ٠ جورتو هءهللاىذريذاش لامامال ا هند مالت ن هواناك نمعثو ةءستوةنامست ةيثيدلا|

 ىنأب 0 مزاملف هقفلادارأن هلاق تء- فصئادقلوأب .ةفراص هسسن هلامو هيتكمم ل !ضوفو ىفاشلا]

 5 1 206 قائم نمو نس ند لكمال اارمقف ترصام هللاو مل ترست دق ىفاءملاَناف ةفمنحأ |[

 ا ناكل قف كيف لعلاا ذه تلعجام ذعأنا تدرأول لاق مث ىلر ذغلاقف كب ها لعفام هل ل.ةف |

 ل كلاذتارمه لاق ةفمن> وأ لم ندر ديانفوذلاةؤ فسوت

 م < نذأتساةريخالا هَ > قوهر. ةئام مان :ملا ىف همر ىأرو ةخ نيس واس جواماع نيب رأ انشا 5

 2 مم - ى-> انقر ولت لع ىرسيلاعضوو ىنعلا هلجر ىل-ءندومل أنس . ماقفالل لومتدلاب ةبعكلا

 5 نآرقلا م ى_كاهر مخ ىلع ىنعلا عضوو ىرمسلا هل-ر ىلع ماقد عمو عكر م نآر لا با

 بهذ كدؤر_عم ق> كف :رع نكل كت: دامع قد فيعضلا د_.علااذه كا ىهلالاقو هير جانو : :

 دقو هفرءملا ق> تقر ءدق ةفيتحانأاب تدم || بناح ن نم فتاه ف:هو هةر ءملاكل ه تمد ناصق

 ىنالل_.قو ةءايقلا موهىلاكيهذم ىلع ناكن هع ناوشكالان رفغدقو ةمدخلا تنس نال

 ةفيشح نأ لعج نم همهضعب لاقوةدافتسالا ن ءتفكتتسااموةدافالا تاخيام لاق تغابام تغلب مةقينح

 «.ةلاقو فاخال ناتوجر هللانيإ و هناي ظ 2

 نجراىذرف ةمارقلا مون دعا ام تاريخا نه ىس>

 نامعنلا هذم ىدافةءامم * ىرولا ريدم ىتلا ند

 جارس ةفين-ونأ هتدنكو نام هعساىتمأ نم لجربرذكف اانأو ىبرذتفامدآن ا ماللاوةالصلا هءاعهنعوأ[]
 هضغل ن نمو ىنم> أ دقف ه.حأ نم ةفينح ى أبر قف انأو ىنورخذتفبءايدنالارثاسن  مالسلا هءاعهنعو يتم 1

 تلاد .عنب لوس دذ.س ه.قانه ىف ىفاحر ,١4ىورو ثيالا أ ةءدقم حرش ةمدقتلا ف اذك ىضذغدقف 1

 مرتك همقانمو اورهنتالو اودوم اا ةفينح ىنأ ل ثهىسعو ىموم ةمأ ىف ناكول لاق مالسلا هيلعهلا : ١

 هريغف:صوراسمالا عَ امالرادتنالا» أهسو نيرعم .؟ ندا ىز ولا نباط ام فذصورمص نا ع

 ه.قائم٠ نمكسحو نآرقلادعب ىنطصملا تازعم مظعأن م نامنلا ةفينحانأنالصاحملاو كلذنمرثك | 0

 هعابتاو هباعصالك- 2| هللالعج دقو مالعالا ةٌمالان ءماما هيذحخ أ الالوق لاقام هنا ى ّ- ه.هذمراتشا

 ىسدعأندمس كح > نادا ارمااو رداضب أ هيه دع كسمف مالسل ااندمن ىلعو هماعىسعان م.سلو زن ىلا هنهز نم

 هرحأ هل هنع هللا ىذر قب دصلاكوهوانتعش ن . ههدعمس| ذك ةقيتح أه ذلاقنا اومنوكي مالسلا هملع

 ءاعلا رئاس نمد ن نم هب صتنخا ميظعرم ا ىلع لدي اذهو رشح ا موب ىلا هماكح١ عرفو هقفلا نود نهزجأو : ا

 يندقشو مهدأن مهارباك ةدهاشملا نادم فض كر ن مءاءلوالا نمريثكه ءهذم ىلع هعمتادقوال فيك ||| ٠
 هللا دمعو بونانب فل منو اصلادوادو ض ايعنب ل بضو يأ طسلا دز ىاو ىنركلا فور عمو ى دليلا 1
 هتلاسر ف ىريشقلاامساقلاو أذاتسالالاقدقؤددع مه ىصحتال نم مهريغو حارجلا نبع يك ولرابملا نبا 3

 |!سدلف ةل#ابو هلضفب رقأو هملع ءىنأ ”'مرن م لكو ةةينح ان ءهقيرطلاو لعلاذخاوهو ئاطلادوأد نإ 7

 هلاعدف بلاط ىفانن ىل_ءمامالا 3 اردااتبا نا تدب ذوو كلر أدع همهفو هلع و هيدامعوم دهر ىف يشح |

 كرداو ةملاةم :مرخاوا قط اك ةيادعأ | ن نم 4 مدس ل نمثب دحلا عمم ةفيتحانأ ن ناعحو ةكرلابهتبرذلو 1 1 ١

 قنا ىراصتالاد انزع نامت لاو ارم ندلا س عش ةمالعلار تحذر ارباع نيرمشعو ءلانأ )ا

 |ةعينشنامدلا تاقاعا او ردهم: :>ولا ام 7 «ةينامتةيقلالا هتموظنم 0 ا

 الاء ه تنس نألوقيقاقدلاىعابأذتسالا تعمد .ةيرطلا. ذه دمدتتو هبهذم ف تاس 1

 0 ىنركلا فورعم نءوهو ىل طقسأ ا ىرسأأ نءوهو ىيمشلان نع مع اقلاوناو مساقلا ىلان ءمه- ب رطا



 (نبعما غف) 4

 لد اًذو لرعا سدل هبالو هنانرال معلا

 . : لس هلزء دعب اريمأ مضت ** ى ذلاود ريعألا نا
 هلق ناطاس ناك هن + الولاناطاس لازنا 0 0

 هريغعفمأ هيلع دازاموهو هنأ ذ ضرفو هب دل جات امردةبوهو نبع ضرف نوكي معلا لعن نا ملعاو 3 معلا(

 ثدحلا_ اون نملقأ 4ك ةفلا تاون سدأو ثددحلاةريهقفلاوامش الافو هقعلافر<لاوهوابو نمو

 اولعممناف ءايقفلاالا ت.غىلاعت هنناة دار أَن ال هنو هلى اع هللادارأ ام لعد الءا دنالا ريغ نا ذا لك |همفو
 هنع ل دس ئث لك |سذو نيدلا ىف ههةفد اريح هر هتنادرب نم قودصملا قداصلا ثد د مهب ىلاعت هتدارا
 ف.كفامءىف دز تر لو هلوقن ا نم بط ىلاعت هللاّنال رعلاالا ةمارقلا مويد علا

 0 مالكلاذئءاهرخ آىفو ثيدحا د.عامدق لازتال ةنسلاىندرو ل رطن هيفوردلا ىفاذك ه نعل أس يي 0

 انفلاخ بهذ هواطالا لت تاوسان. هذ هابوجو اناقانفلاذه بهذموانه ذمنءانائساذادئاوفلا أ 3. لد 9 تلا
 ل-طاتلاو هءاع نام قاب رك 1 را و نع نع انكم نأو باوصلا لح أطخ 2 ا 7

 || نااناوق عصامللوقلا تعطقول كنال اطذلل القت اءاود !:.هذم ناك اساور اتخعرد انموصحت هلعأم 0 0 0 3

 لك ذااطخلا لاتحا عمد دنع باوصا :ماماهيلا بهذام نادارملاو ىفدملا نعهأمشا بصيو نط دمت هر ٍ 0 هرقل 0

 لكف هداهتجا ف بدصم ةعبرالا ن مدح او لك_ةانءاارظنلاءاماورمالا سف: ىف ْئطذ دقو بدص: دهتحمأ 0 7
 8 لك فاك نادارملا سلو .دلقىذلاهماماناسل ىلع همهذم نعل م_سولةرامعل اوه ل وقيدا#م نيف روش 0 إلا

 نوك ىهوديلقتلاةرورضردقب غوسامنامهتمادحاو .ديلقت َنال.داقب ل ىذلارخ"الادتجملاطخداقتعأ نا 9 2 3

 ه.فاكم هنا تلق نافطقف لل |ىقهداقمف ةءنظا ماكحالا طاءذتسال ةلدالا فرظنلا له أ نم سدل دلقلا ف 3 0 ّ ١
 نو هيف داقام ةدص مدعد ةتءاولالا كلذ مزلب التاق اهتعص مدعد|ةدعاعمفلاك_دلاءادا مزلال اواضإ | ََس

 نولعت ال جنك نارك" ذلا لهأ اول اق ىلاعت هلوق. هءاع ام لعف ثحاره اظ باوصلا ىلعو ه لب هب لوقت ال هبل راق نع 3 - 2 2 : - : 6 2 . . .- 5 ١5
 ديدسلال وقل نمانذش هصخلاذك ا مب ف اكموها ههذم فالح ةئاءاماو دوت لوق. ز>الاوهو : 0 3 0 1 مال :

 ذخالا ن عةرامعة داو هل م الم ىفاشلا نك اد_ءلقت نارام ىننملا ىلا خورفالذملا نبال ني 0 0 3 - - -1ع "ىزإو .٠ ِ .٠ : .٠ 7 00 1 9 باع ع

 موزل هزاوج مدع هجو هلباقمورا خا مصعأاوهو زاو حا نالوق همفو لملف همه ذم ىلع هناقب عم هلو .: 0 58 2

 دوتجلاد_:ءاباوص هنوك«هزاوج قءافتك آلا لالا هوو اوصل لمح د_:ءأطةوه اعين الع :

 لاق ىنذحلا ىمارعسلا نيدل ا فس نع ى< هبت احأ ام صالم| ذه هم لاقحا| ىل_عاار هلوقب ذوخألا
 ( ىتد) انش فرصت نمهنافنملوقلا نم هحوتالخ ىهتنارصم ةئيدع نيتفملا ءاسؤ رهءلعىنقئاوو
 عم هلو دال نعورا .عو دحاو هلم مىفالثم ىفاشلا نحت ادملقت ىا ارعسلا لوق نمدافتس لاقي نا

 ادحاو هدءاة:نال هلوقب لءلعتلا نم ىكم لا نورفالن ما نيا نعى .ساما ذكو هلٌث_لا هيه ذم ىلع هناقب ٌْ

 ثدحدح اولا ىلع دازام هل 3: زوال هناو هن.عدالدحاو دملقت ناسنالا ىلع بجاولا ناورخ | ىلأ مهنه
 نانمل..قامنالءامثسانلا ضعب نمنآلا عقاولاوهاكداو نآىنالثمايلبنحو افتح نوكيبهنا
 | لذ نون هر ع تاوصلا لع اح دكا كت كتقو طخ العن اوص انه دم لوس ات قتلا ديت لك نوك رو تاودلا لق أطحخ مدخلا تهذموأط# الق < تاوصان.هدملوقالثم قنحلا||
 ٌ ىنزملاو ىرعشالاو ةلزتءللافالحت دذعةءالد_>او فالخا ع ضو م ىف قاو بيصرو ىم*2 تاءنظلاىف :

 ش نا ىلعءاشالا ف صنوا شهرك ذاذك ديتلا نطل عس احل اناوددعتلاىلا ١ .هذ ثدح ىلازغلاو ا

 ةرافاسب.ةدجو هنأب ريدتاف رثب نم لتغا هنا ف. وب ىبأ نلفت اماذخأ عوق ولادعب ولوزوحدملقتلا ||
 رخآ ادت دل قي الد تح لاذا لك-ثهوهوا حت لمص نمتلق ءاسملا غاب اذا لاق نم لوب ذأ: لاقف هتيم ْ
 ” | دتقاذاهنا لءاوانمش نم هتعمساذك به ذمدوتع وه لب قاطمدهتسبسدل ف سوانا نا لاقت ناالاا
 مزليالئلاهعف ىداق ىت ال 5-لا ىلع بام عج ىف هبه ذم ىعا رينا هءلع هل ثس«ىفالثم ىفاشلا مامالا|
 هدضحو ةمملع,اتسو دوعسم ن هللا د, هءرز «ةفلا اول أه دقو مامهلا نبال اقاللطابوهو قيفاتلا |

 مها ربا



 1 ( نبك مال ذم ىلعإ)

 أ| ىدلاوهات ه را ةماردارلافالوأ اهاثالدب تناك“ تاس 1 1 هقاللاعئاشلان ا
 هنال فاكم هنا ثدحن ء”فاكلال عفن هعوضوماماو ا:ذشورك ذاذك ىاعاا ال دابتجالاة جرد غال

 نامذو هعوضو ٠ نم مرن نفك لاب لهشف ردن بوجود« يات رصرس
 نان ةعبملا باص باماخ اك نون لاو ىدلاالىلولا امثا دا, بطاخلااغاتاحوزلا ةةفنو تافلتملا

 هتالصك ىملاةدان ءةهدكامأاو هلعف ةلرنم لاما ءذه ىف اهل« لزنمف اي طرق ثع - هنعلت أم

 الف اهداتتع.ل لد اهباطاخم نك : ملاذ هو با.سالاب ماك> الاطر بابن .ةيلقعىوفاموملع بالا همودو
 تال فاك لعف نع برذقالتاكرتلا نايا او ضئارفلا ل ءعوضومو ىلاعت هللا ءاشن ا هغولب دعن | كري

 ءاد الابرومأم هناك شالو عدوا اكالثه ى هدولاوأ ُبروأا توم دع هنرولا نم ضع. اادءىف نوكذك

 || 4عو طوه س دأ ف ماك هلام - نهال فاك لعفّنال فاك لاهي اندق وو امريثوكدملا

 نالا مف فاك. لا مدعا بودنملاوأ حا.ىالعفلا لعد 0 ولخم هنا ٌتدح نم هل فك
 كباس )ابسوأ أمردقلاو وحول ىاك تونا تع واكد ١ نفوعأ» فد.اكتلا ةشحرالا 1

 ةهزالالوصألا نك هدادقاماو دعلا ن ءةقلكلا عقرب كلرتلاو لفل ابوك ناف ماكح الا ةيقب ىف

 سايق بالا نهطشتسملا ساقلا لائم ة د ما سامةلاو ءاججالاو ةنسلاو باتكسلا
 ض.هلا ف ءاسنلااوزتءاف ىذاود اوه لة ىاعت هلوقب ة تاما ضنحلاةلاح ىف هطولاةمرح ىلع ةطاوالا هكر 0

 نمزيفف .رح ىل_ءنيزيف#»ء صحا ن ه زيف ههرح سأ.. 0 نم طذت-ااماو ىذالا ى هه هلعلاو

 ناىلع ءاد ؛انر لضفل او دب أدب رةءالمم هط 4# ا مالس لا ه.اعهلوقب ةتباشا| ني زيفق ١ هطنخلا

 ةمرح ىف لالحل ا ىلعمار 4 ءطولا سا. هرم: ااودروأف عاجالا ن مطر! ااماورذقلاو لسفلال هدلعلا

 هديا هماع سدقاا ف ةمر< اواهّتطو ىتلاهتءامأ ءطوهمرح ىلع هنزملام أ ءطو ةمرح سابقك ةرهادألا 1

 ةعب رش امأو "منا نرش اك هطول طارتخأ ريغ ن . 0 صنلا لب همق صنالواعاجا : 0

 : نأك عاجالل عبات سام || لماعت اماو هذال ةعباتو ةباهلا لاوقااماو باّمكلا 0 اناقن 5 :
 سوهق الهم هرش لج اناذكب ةفصلا هذهب سنحلا ا ه نمهافد كلام. نم نصا فات نال | 1

 أ. .انقللنا.بانق لاما باهصتساو رتل ماو لماعتلابتباثلا عاجل انا هش مصب ل>الا نو دبو

 ةصالخ اقام هلي- ةمو ريح -مثري5كف هلذطفاماو انذهش عجانه ىلا نيرادلا ةداعسزوفلاف هتءاغاماو

 ثا ارقلا ا ىلعت نم لضناهقفلا لءتو لمالا مامق ن هللضفا عام« ربغن ءانباصأ تكف رظنل ااهرمغو 0

 | ةمكملار دقوا :ك اريخ وأد قف همكحلاتوا نء«وىلاعت هلوقل اريج هرمون ىلإ. : هللا ه-لهدقو ْ

 لو امه ن نمو عورفلا ملعب ريمان دأب رادرعز :

 الون مولعلا لك ىلا نوكجج» هنال هنقف ىلع مول ريو ْ
 ىلةءاو لدغ: لضف ىزفلا ىلع «اعرو* مادحاواهمقف نأف

 د#مامالا ل قا مناذوحأمامهوأأ '
 دصاق لدعاو ىوقتلاو رملا ىلا 5 دناق لضفا هّةغلا نأف هققت

 دئاوفااروح ىف ساو هقفلا نم + ةدانز مون لك اهيفتسم ن نو

 دن اع فقلأ ن نمناط» لا ىلءدشا 5 0 اد_>او اهقف 3

 ةنعهللاى دز ىلع مالكز مو 5

 ءالدأ ىدهتسانإ ىدهلا ىلع. « مهنا معلا ل_هالالا لضفلاام

 ءاد_ءارعلا لهال نولهاجلاو « هنس< ناك امىئرعالك نزوو ِ

 ءامحا معلا لهأو ىومسانلا 3 ادبأ هي ل-وةالو عنو 2و

 مهارمالا كفي ءانعلاالول يكراملاهحر د ىلا كولمملا عفري علا لد دف لكس« ل سورلعلا لمكة 7

 ل َْش 1 : 1 5 ش



 (نيعلاغخف) ا
 .[أ دعس ىلوملاحّرص ةمضقللا في دصتلا نم هدارم نأي باو !نكعو روت اهريغب و قيدصت اهعلا تلا |
 : انه كحل ايداربال هنا لعنوققحم او ةيضقتلا ىلع قاطبكاردالا ىلع لا اي هنأب دضعلا ةشاح ىف ندلا |

 الأ هيدارملا لب ارازكت ةءلعلاو ةيعرمشلا ,ذ نوكم هنالارسختوأ ءاضتق | نيغلك-ملالاعفاب ىلعتملا هنا باطخ
 | لعفلا بلط ءاضتقالاو خلا نيرمالا نس ةءاتلاةسنلا هناوأ ةضقلا ينعع قب دصتلاهنانم قيسام |
 اًاريضلاو ةهاكلاك مزاح ريغوأ مرتقلاك امزاح كرتلا بطوأ بدنا اكم زاجريغوأ باحالاك امزاح |[
 ة.عرشلاد قب رخو لاعفالاو تافصلاو تاوذل العلا ماكح الادب رخو جقنتلا رش ىفاك ةحامالا |
 أعضولا نموا ةقرحم رانلا أب ملعااكس حناوأ ثداح ملاسعلا نأب ملعلاك لقعلانم ةذودخأملا ماكحالا ْ
 سل ةقررانلااناوق ىن يس ١نا هرهاظو جولتلا فاذك عوفرم لءافلاَنأب ملعلاكحالطصالاو ا
 جرخو ساوحلا ةطساو ل ةعلل و هاما ساو ا ىف كاردالا نا ىلع ءانب ىلقعلا نم لع نا ناك واملقع |

 لعلا نكي ل اذهلو اءجاو ناعالاو ةح عاجالان رككح ةيداقتعالا ةلع هرمُمْلا ماكحالا ةءلعلادمق

 ناهنا هل ءدرو أواحالطدااهةفةرورضلاب نيدلا نمهنوكر هشاامم كلذوذو موصااوةالصلابوجو |
 كلذو خو انزلا مرتو ةينلابو>وزعلاهنعجرخذا عماج ريغض»رعتلات حراوجا لع لل ايدارأ ١

 تايداةتعالا ع.ج ه.ف لدي ذاعنام ريغ فيرءةلاق حراوجلا لعو بلقلال-<ع م.امهيداراناو
 تارداقّتءالا ىفقلعتلاو ىلق لعة.ة.كباهو كو ة.نلا ىف قلعتلاق ل_عةمفك ةقلعتملا ةملمملا.دارماذا
 || اهتلدا نمدلوقو الصا داربالا هج وتلف ةمعرفلا ىلا ةءلمملا ركذ نع مهضعد لدعدقو علال وسم
 1 جرذ لام قاعتواذا ماك> الاباةلهتم دلو دلقملا لءجرخ هيو ةلدالا نم لصاخما معلا ىارعلاب قاعتم

 أ ىعمو ةلدالا نءالصاحدلقملا لعنكيرل ناو ةيليسفتلااهتلدا نمةلداسحلا ماكح ال يلع هنال داق الع |
 دوتحمالوقىلا ادنتسمناكناودلقملا ل عف يلا هنم لعيف لدلدلاىف رت هنا ليلدلا نه معلا لوصح
 عفدناهبو عيواتلا فاذك ل ءلدلا قر طنلا نم لمص هتك مما ليلدملا دنتسلاءطعملا دنتسملا

 || ىوتنا لءلدنمالا باستك [الذازارتح اللال ن امال ملدا نم هلو5 نا نم فد رمش ىنانب الاكل هرك ذام |
 |١ لعلا نال ال ع نع زارت> الل هنا حيولتل !ىفىتحما مهنم ةعاج رك دف ةملصفتاادبقف فاتخاوأ|
 رب رلى ققحما مهظاغو هقفلا نم سدلف انلادوجول هيوجو مدعد وأ ىذتقملا دوح وأ ولا وجو
 ْ نبابهذو لال د: .الاد.ق ناضرافلتخاو ةيامصقتلااهتلدأ ريغ نم نوكمأل ماك الا باستكا | نافعماوجلا عج حرمت ف لاق ىسهتنا طلغ هيفالخلا حارخاو مزالب يرصت ةيليصفتلا م-طوقو هلوقب
 الذال ال دّتسالاب عشب لدلدلا نعلعلا لوص> ناق هيلا ةجاحال هن اب وللا ف ققحو احالطص ||هقن | ىعمسال هناف مالسلا ام_وملع لوسرلاو لد ربج لعك ةرورضلاب لصاسحلا معلا نعزارتح الل هنا لاب جاحما
 | ىاعت هتدارعرك ذيرلو ها تافير تلا فاش هلثموزارتحالا نود نايبللوامهولاعفدلوأ امازتلا لعأس# | جرصتلوهن اهتلدأ نههلوةبةرورضلاب ناك ام جرف لءلدلا ساذوخأم رعلان وكب ناالا كلذل ىنعم
 | احرخم ناك لال ةسالاب لص مل ىذلا زعلان ءزارتحالل هنا ل اقواف لال دس الو ةرورضي فصوبال هنال
 رهاظلاو اهقف ىعس لهدابتجانع ساحا مال-لاوةالصلا هءاع ىنلا معى فاتخاواضب اىلاعت هللا لعل
 | اهتلدأ نعة.عرفلاةمعرشلا ماك> الايوعلا هقفلانلوق ىلع راصتقالا ىلوال انا رهظاَنرّرق او احالطسا | اهقف ىعس نا عصن ىعرش ل ءل دنع هلوصح رابتءانو اسهقف ىم-ال علل عرش ليادهنارايتءابهنا
 اهلئالدنم ماكحالا لعلوسالا  هقفلان ال صاح اقري ر غلا ىفاذك نامولعملا كلت كاردا ءازانةراتو 10 تانولعل اكلت هب ىأوهنأ العب ديزانلوقك ةصوصخم تامولععم ءازاب ةراتاهتم لك قلطوتنلاو هقفلاو لوصالاكمولعلا ءاسعع | نا ه.شاوح دس اهركذ مل ةروك ذا ماكحالا سفنب هفيرعت مصدر و
 دي ردتلا ىفرك ذو ىتتنما ىف اك ماكحا ةئالث هلقأو م-بملا ءاهقفلل ةيصولاو ىقولا فارم هنا لادب ءاهقفلا فرعىف ةقيقحوهوزاحملئاسلا ظذاحمادلقملا ىلع هقالطأو مهدنعدبتحاالا هيقفلا سلف مّدقناك

 نا
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 7 01 2 ٍ نافل الدتسالاب هيل دفتلا ملدا هل ساحل يالا ةيعرشلا ماكحالاب محلا نيلوصال 14
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 2 .ىب
 در 2م كاردان اعمق اهريغو | ةمسن نمدم جس داما نتعتلا لوك ووهو كاردالانارعا

 0 . دور م 2 "0 ىذلاةروص لود وهو هفرعمنيءاوصالادنءوارودت ى م- لوالاق ه هيسسن كارداو
 دم كعك 182 نعتساوصالادنعو اقيدصت ى»» ىناثلاو ثودحتاوأ اعلا دمام ار دات ندا ق1

 تير | نيءاودالادنعو اقيدصت ىع» ىناثلاو ثودحلاوأ ماعلا ىنءماك ار داكن هذلا ف
 ا 0 شي اايلع 00 1

 هع

 ىلا

 ء 0 0 0 ١

 | م<"اماداقتءاف لمق ناو كركم نا #فالاو رح لما نأب مككاك لعف ريغتلا لقينا 1
 1 ةيؤراعنمتزتدلاد|قتءاك قيال ن اد سافاماو نيلسملا نم نبذل د.ح :وتكق داطنا | '
 ...: : وهو مهوواهلب اقم ىلعتج رنا نظاما لاةحاهنراقام مزاج اريغو ماعلا مدق ةغسالفلاو 0

 | لعلا فرعي ال نيمر + |ماما لاق (هيشت) ان انواس نا كششوا حودرملا فرطلا ىاهلب اقم 8

 :ريقمت تاكاردالا : نه هب سماباعزيعناوهف ةمستلاامالاثماو ةمسقلاب لب ةقيقملاب ا ١

 ١ كمهفباعهمش ناوهقلاثمااماو ةقباطملا لها نع و مزح اىكذلاو نانلاَرَع 7

 ليسا ىرورضوه ىزارلالاقو ةآراا ف ةرودلا حامطن كيلا لاق. كك هتقرقح 14
 5 نوكيا |

 م
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3 7 0 0 ٍ 

 5 3 ىلوالاف ه-ابرق نود زا باكرا هقنأب باوجا اذهب قعتوازو#ن ظاانع

 ا 0 ىلحش عمج ماكحالاو معلا لدي نا اويل ءال لماشلا قيدصتلا رك نم ريرهتلا ف هام 3

 | + :| هنالث هل أى ذل ضعملاو لكلل لوان :ل| سن اوا قارغتسالا ىلع لمح نااماق ماللان 0
 7 دارملاو عوجلا ماك-الايدارملاناهمفو دضعلا ةمشاح قد._بلاةرك ذا ذك هنيعنالاهنم 0

 1:1 ديسااراتع افانه كلا نمدا ارم ف فناتحخاو ماكجالا كاردا ىلءاوم ردتقي ةكلم معلا 0 :
 | ةعقاو تسلوأ ةعقاو ةيسنلا نا كاردا لعدنأب جولتلا ف هدرو قب دصتلا هنا ءةشاح 1

 3 2 3 نيرمالا نب ةماتلا ةمسنلا هيذار ما لد كال ذ5كس هلو ةيعرشلا مولعلاب لع هقفلا نا ىضتقمف 0 |
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 نسحب يلا ىرصع ىلع دنس ةمالعلام وحرا | نيا ءدم .ىلا ةمالعلاموحر 1 ناادوعسلا

 ىاذسلانا ىلعد.لاموحرملانءاىملازيشلا ىلعهقمقرو رردلاى >2 قاليمللا
 0 ع يكس اللا تح ارق ريدتغللسسدت امل ىلا ى :دسحل اريخلا و 8

 نم لكس هند>وام عمىوجادمسلا ةمالعلا موحرملا ةمش اح ن نوف ةمشاح هما ءعضانا

 00 3 اودي دعلا تر كاز تلعن ادمن كاذوامهطذ ىوحماد لاودل اولا | تعش 1

 ىمو نيمآ هتجرب هللا هدمغت دلاولاانذهُث هيدار ماو اندعشل لئاملاو م اًءدش توزعاذا 5

 00 !اهندا ارملاق هب حرص هريغمهضعمل تق تو رءاناكوزعل اقتحموا

 ىتسلو 3 "مال 0 53 0 (اهتي وى راي لا 1

2-9 

 0 | (ةمدقم) 0 اري للم ازد 0 ,عمن

 هقفيال نالفو شكلا لجرلا هةة لوقت مسهغلا هغل هقفلاف ةريصل ىلع نوكجلاولاق ١ هدادة-او هب اغو هعوضوم فرع و هعسرواءذح هروصتم نأ مع لو اح نه لك ىلع قح [

 1 مذلاب هقفوو همقف هيملاعلاو ةعبرششلا لءهب صخ مثئلا كَموَةفاو 2

8 224 032021222277 2 
 1 1 ا
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 دع دل ةمالعلا ةيشاحن .لوالاةزجلا
 ةاهدملا ىنحما ىرصملا دوعسلا أ
 زنكلا جرش ىلع نععملا هللا فب

 نيكْسم الدم دع ةمالعل]

 - هللا اههجر
 لاعت

 نما

 نب هتلاد.ع تاكربلا ىلا مامالا مل ةيفنحلا عورق ىف ىثاقدلازنك نتملاك ذ دنع نونطلا ف شكى لاق
 نيكسمالذع فورعملأ ىورهملانسدلا نيعم هحرش» ؛ ٠ ةنسىف وتملاىئسنلا نيدلا اظذاح فورءملادجتأ

 (ىلوالاةعبطلاهداه)



 هديت هورغح

 تاوفلابان همؤ حاارباغءاعوت
 ريغلا نعمما باب 00 مارحاريغب تقولا ةرو باب هع

 ىدف باب هد مارحال ىلا مارح الا ةذاضا باد ه4

 ةقرفتملئاسم هه راصحالاب أب ةهو٠

 تصب رب بيب بلل



 ا 2222 مما
 1 1 ١ ه5 5 ه8 5ك 58505 25 4536 545 15415 15 552516

 عوض 5 مب( نياكسمالش« ل "علا عن نسولف هال|ء 0 نحل 0 1 /
0 

 هةوروص

 هقفلا شرعت فىلوالا بلطه ع
 ةيببح و ةف ف ىلا بقانمف 50 5

 لكظفل ىلعمالكلا ف بلطم ما
 ةلعسلا بار ءا تباطم ١١

 عسةضاقلان الع قاسفتالا تلاع ار

 اهددعة يفيكق وثانآ

 وسلا لضفىف تلطم و

 ةراهطلا باك |! ؟

 ناك ناو ريغتملاماعطلا لكا مرح بلطم 59
 جوجلا ىلعارهاط

 ةدقالا ناس ىف بلطم نس

 ممتلاتا مد

 نينا لمعلا تاع
 ضيخلا باب ٠١9

 سادئالا باب | 1“

 ةالصلا باك سوأإ

 ناذالابا 7 ١

 دالصلا طورمثبا, هدأ ٠
 ةالصلاةفصسأب

 ةالصلا تامحاو ثدي“ الاأإ

 ةالصلا ننس ث دعم ,ىبمأأإ .

 جا ةالصلا ئلوخدلادارأ اذاو لصف
 1 300 ق8 نيم بالا 38 ع أ /

 الا اروتمالا 0
 لارا ةءاريمامالار جو لصف * هع 00
 + ةمامالاتا مو
 ةالصلا قثدحملابان م1

 ابقرك|موةالصلاذسفيامسان ا 1

 ' لفاوتلاورتولاتا' معو
 هي اللا باب 5 ا

 تناوقلا ءاضق اب ع

 ووسلادوعت باب« 0

 دع

 ةاك لا باك مو.

 مودلاباك

0 
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 يردور بيور وب بدم هي“: اي ل

 ضرر ا ةالسص بأن مىمال

 ةوالستلا دوس بان م:
 رفاسملاةالص ب أب ؟ 66

 ةعجلا ةالص اب من٠

 نديعلا ةالصناب مولع

 فوسكلا ةالصبأب م,
 ءاهتستسالاةالمص بان“ معو

 فول اةالص أب سا ب

 . زئانجما را معا
 . تيلالعةالصلاف لصف م٠
 تمملالهأ دي زعتب س أرال لصف 52

 دهشلاب اب مدرع
 ةصكلا ىف ةالصلابأ مم

 اوسلاةقدصبأب ماياب
 رقملاةق هد بأن 32

 لام لا: كر مما
 رشاعلا باب مون
 زاكرلا ا م

 رمثعلا بان غ0
20000 

 رظفلا ةقدضتان

 هدسغبالامو موضلادسغت اميأب 1

 ردنلا ماكحأ 1 للصف 147

 فاك ءالات ان. عمها

 ماب 68

 مارحالا بان . غ4
 جالا عفايىاعتن ىتشلئاسعىف لصف عقم

 نار لانا :ءا/

 ١ حتقلا با 6.1

 : ما نيس ماين تاكو همه

 1 9/7 هه

5 07 091 







 4 181159721-31و !ةنطقستنه0 1طط 1
 15ص 1

 1ظظ0633 13521788 5870710-31 11قسم
 13 كط1 21-5111114 21-1
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